
ءة"!،73ال!مئامزائيحياويسليمفراسد.

الذملثكقيةوالعاداتالتقاليد

غفودخلآل

-الايؤبتين-الزنكئينال!ثئلجوقيين

ئللإواا

4002
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الذمشقتةوالعاداتالتقاليد

غفودخلال

-اكأئوبئين-الزنكئينال!منلجوقئين

http://www.al-maktabeh.com



قروؤفوصلؤ

نصوحتىلنقر

/مؤولى/لقبعة

حم4002بآ

4425!خر/كأدىخط

م92/9/6002تاريح7533ر:لإعلامارةوزالمحقةموا

مقاوخيرفحفد:الغلافتصمي!ا

يعقوبيزن:الفئيالإشراف

الكردياسماعيل:جعةوائمراالتدقيق

الذمشقيةوالعاداتالتقاليد:الكتاب

غفودخلال

.الايؤبئين.الزتكئينال!متلجوقئين

ال!منامرائيحياويسليمفراس.د:تأليف

للتاشرمحفوظةجميعهاالخفوق

للتشروالتوزلعالأوائل:الناشر

7933.ب:صالإدارة.دمشقشورية

31022331163900:تفها

63002461163900:كسفا

!ا!لي!أح363!ء-!ح.،5!3:لكترونيل!البرلدا

18101ب.صدمشق:التؤزيع

22482551163900:وفاكسهاتف

ثهاثه!!ياحبم4ثه3ثههـ"*ااع5،0+:لكترونيل!البريدا

0551143963900:لجؤا

1818143963900

الإنترنت:علىالدارموقع

كيكي!ي.4!3!ا!كهلا!ح5،01ث!
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نصلحتتىلنقرأ،فوصلواقرؤوا

هاثمتنوية

)24(آخرخصتصنتافقد/الفراءال!مئادةمعأكثرتواصئلأجلمن

الفزاءال!تادةيجدحي!ثةالذارلمنشوراتالكتابهذامنصفحة

.الذارأصدرتةكتابكلإلىولمحة،الذأربمنشوراتقائمة

كما،آراءمنالذارتن!ثئزةعقاعاقأانطباعألعطيالقائمةهذه

شتلث-بلا-وهذا،الدارتنتهخهالذيالخطإلىعافةلمحةئعطي

.وأصدقوأقربأسرعالتؤاصئلسيجعل

وتدئر،بتأنالصئفحاتهذهقراءةالفراءال!متادةمنفنرخو

التيالكئبعنواستفساراتكمبفللاحظاتكمفراسلتناونرخو

دازالاوائل.تننتئزها

http://www.al-maktabeh.com



الفهرس

ءاهدلإا

ائقذمة

دمشقلمدينةالتأردخيوالاستقراءالخغرافيةالبئية:الاولالفصل

اتجغرافئة:الئنية-:أؤلآ

دمشق:اسماشتقاق-

:والخدودالموقع-

المدينة:وصف-

المدينة:سطح-

التاريخي:الاستقراء:ثانيآ

:(م759-468969/-)935الفاطمئون-أ

:(ام61،-7501هـ/541-)468الستلاجقة-2

:(ام181-5771541!/-)954الرنكئو-3

:(أم025-1741ء/648-)037لأيوليونا-4

:(أم092-0125!/096-648)ليكلمماا-5

دمشقفيالممثكانيوالتركيبائجتمعفئاتالتاني:الفصل

:الحتهامفئة-ا

:والأعوانالخماة-

:الجواري-

العبيهد:-

الذين:رجالفئة-2

والقلم:الفكرأريابفئةد-

الئخار:فثة-4

الصتاع:5-فئة

-الشيخ:

-الأستاذ:

-العامل:

9

17

91

91

21

25

03

32

32

33

93

45

33

57

61

96

07

71

72

77

82

85

87

87

87
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الفلأحين:6-فئة

الذفة:أهلفئة7-

:()الأعرابالبدوئةالقبائل-8

:()الفئوةالأحداثفئة-9

:الأخرىالسئكانعناصر-15

المعاشيةالأحوال:الثالثالفصل

:الطعام-أ

الملابس:-2

:الرآسلباس-أ

الذاخلئة:الملابس-ب

الخارجئة:الملابس--

التثبيت:أشرطة-د

:الفرىأهلملابسهـ-

:البدوملابس-

:الئساءملابس-

:الرآسلباس-أ

الذآخلئة:الملابس-ب

الخارجية:ا!للابس--

القلفية:المرأةملابس-

الذقة:أهلملابس-

:القذمألبسة3-

:الحضامات4-

:والفنادقالخانات-5

العاتة:الضخة-6

:الأسواق-7

المجتمع:يستخدمهاالتيالركوبوسائل-8

والأسعار:المعيشةئستوى-9

الاجتماعيةالحياةمنصئور:الرآبعالفصل

الاجتماعيةالحياةمنصئور

:والاحتفالاتاياعياد-أ

19

59

51

40

60

13

15

26

28

03

31

34

37

37

38

38

04

41

42

43

45

47

52

54

61

64

66

73

75

75
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الفطر:أ-عيد

)التحر(:2-عيدالأضحى

:وشعبانرجبليالي3-

:رمضانشهر-4

:الختانحفلة-5

:الروا!حفلات-6

الطفل:ولادة-7

:والأحزانالمماتم-8

التسية:وسائل-2

الخيل:سباق-ا

:والضولجانبالكرةالقعب2-

:والبندقبالقبعال!عب-3

:الأخرىالألعاب-4

:المتنرقاتإلىالخرؤص!-5

الضيد:-6

الظل:خيال-7

واثوسيقى:الغناء-8

والعافة:الخاضةالقصصمجالس-9

:اخرى-ضور15

المشي:فيعاداتهم-ا

:الخخاجاستقبالفيعاداتهم-2

:السئلامفيعاداتهم3-

:الضلاةانتهاءبعدعاداتهم-4

الخليفة:رشولاستقبالعندعاداتهم-5

الاجتماعيةالعلاقات:الخامسالفصل

العائلة:-

:المرأةمكانة-

:الأطفال-

المجتمع:أفرادبينالاجتماعيالتكافل-

:السئكانإحصاء-

:والف!ئورالذور-

175

177

478

917

181

183

186

188

191

191

391

691

791

891

102

302

602

902

212

212

213

213

214

215

217

921

222

233

234

237

024

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


البحثخلاصة

096-094دمشقامراء)1(ملحق

096()094-دمشقفضاة)2(ئلحق

دمشقفيالحسبةرجال)3(ئلحق

لأبوابا)4(فلحق

الفنادق)5(ئلحق

اثستشفيات)6(ئلحق

الحارات)7(فلحق

)المحلأت(المحال)8(ئلحق

الذزوب)9(فلحق

لأزقةا(1)5فلحق

الطرق(11)ملحق

سواقلأا()12ملحق

الحفامات()13ملحق

العافةوالذورالذولةدور)14(فلحق

والمنازلالفرى)15(ملحق

الكنائس)16(فلحق

الأديرة)17(ملحق

)18(ئلحق

)91(ملحق

)02(ملحق

21()ملحق

)22(ملحق

)23(ملحق

)24(ملحق

)25(ملحق

)26(ملحق

)27(ملحق

)28(ملحق

جعوالمراالمصادر

247

924

253

255

256

258

923

026

262

264

926

271

272

276

028

282

286

288

192

392

592

792

992

103

303

303

703

903

311

313
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ءاهدلإا

لفماةوامتنانآت،ت*بهمابرآ**-الكريمينوالذقيإلى

وعونأة!*عضدأكأننوأشقائيشقيقتيإلى

ةلبتكراهووفاءتكريمآ*-!ن!رييعالعزيزعقنيزوحإلى

وعرفانآ؟وتقديرآخبأ؟ائمتواضعالجهدهذاثمرةأهدي

فراس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فقذمةا

المنطقةتلكفي،المذةهذهفيدمشقموضوعلدراسةدفعتنيفسؤغاتهناك؟بداية

وطئتأنفنذ،الإسلاميةالعربيةالحضارةتارلخفيأدتهالذيللدوروذلك،الشامبلادمن

منذلكوتأكد،القذمفوغلةأزمانفيالجزيرةمنخروجهمبعد،العربقبائلأرضقا

فعلى،بصددهانحنالتيالمذةفيالمثتامبلادتاريخفيوالباحثينالمؤرخيناهتمامخلال

الاهتمامتلقلمالاجتماعتةالجوانبفإن،والحرلتةالسمياسئةبالجوانبالاهتماممنالرغم

دمشقوأهقتةيتناسبلاالذياليسيرالقدرذلكخلاما،تستحفهاالتيوالعناية،المطلوب

بينكانالذيالعربيالجانبعلىالباحثينتركيزهوذلكمسوعولعل،الئاريخفي

والضليبئين.المسلمين

أكثرمنئقذ،اثذةهذهفيدمشقفيالإسلاميالعربيالمجتمعدراسةأنوالواقع

غالبيتهاالعربشكل،فتعددةطوائفضقتالمدينةهذهلأنوذلك،تعقيدآالذراسات

بل،فحسبللعربليست،العربتةهيدمشقستهانيتكلمهاالتيالئغةإنإذ؟الغظمى

الذينئغةاتهاعلىفضلأ،والحضارةالعلمئغةلأتها،آنذاكالذمشقيالمجتمعطوائفلبقتة

الئركمان،دمشقسكنتالتيالأقوامومن.بهافرائضهتؤذىأنيجبالذيالإسلامي

وإلى،بالاكرادالأيوليالذينصلاحوجاء،قبلهيكنلمإن،زنكيعهدفيجاؤواالذين

والأمراءالحتهاماستقدمهمإذ؟ؤخودوالأتراكالجراكسةللحنودكانالأقوامهذهجانب

دمشق.حكمواالذين

الغالبتةالمسلمونشكلوقد،الدينتةعقائدهموتباينت،دمشقستهانتن!عوهكذا

غرفتأحياءهؤلاءمنلكلكانوقد،واليفودالمسيحئونعاشجانبهمدهالى،الغظمى

فيالاجتماعيةالتسامحزوحمنفستفيدة،وعاداتهابعقائدهاطائفةكلوتمتزت،بهم

واحد.فجتمعلا،فتعذدةفجتمعاتأمامأنفسناوجدناالتباينولهذا،دمثصق

11
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المنطقةفيتسودالتيالنهروفلحكم،أحيانآوتتباعدتتقاربقدالأوضاعوهذه

انصتتقددراستناكانتوإذا،الموضوعلهذااختياريأسبابتوقرت؟ذلكلكل،الواحدة

الضليبتة،الخروبفذةوعبر،دمشقمدينةخذودضمنالإسلامياثجتمعأحوالعلى

هذهتعايشخلالمنالامشقيالمجتمعضضهاالتيوالالوائفالعناصرئهمللماتهاإلأ

)1(،والأنئوغرافيالحضاريالبناءفي-معآ-فسهمةاختلاطهابرغم،الفئات

دمشق.مدينةبهتمئزتالذي،والذئموغرافي)2(

لمدينةاتجغرافئةالئنيةالأؤلالفصلتناولفقد،فضولخمسةالىالذراسةف!ئمتلقد

التيالسئياسئةللئطوزاتسريعاستعراضمع،والسئطحوالخذودالموقعحيمثمن،دمشق

المدينة.بهامرت

وابتداء4المذةهذهفيالذمشقيالمجتمعفئاتلدراسةخصصفقد؟الثانيالفصلاقا

الئخار،وفئة،والعلمالفكرأريابوفئة،الدينرجالوفئة،وتوابعهاالحاكمةالفئةبدراسة

.الأخرىوالفئات،والفلأحين،الجميلةالفنونوفئة

،الطعامتشملوالتي،المعاشئةالأحواللدراسةخعلفقد،الئالثالفصلأفا

فضلآ،الرئهوبووسائل،والأسواق،العاقةوالصخة،والخانات،والحقامات،والملابس

والأسعار.المعيشةفستوىعلى

،الأعيادتضقنتوالتي،الاجتماعئةالحياةمنفتباينةضورآالرآبعالفصلتناولبينما

الوقت.ذلكفيالدمشقياثجتمعحياةلناتعكسوالتي،المختلفةالئسليةووسائل،واثأسبات

وعلاقاتها،ومكانتها،وففرداتها،بالعائلة،الذراسةهذهمن،الخامسالفصلوعنيئ

التيالاجتماعتةوالمسؤولتاتالمصالحفيبعضهمعالمجتمععلاقاتمنكخزء،بغيرها

الذراسةوهي،والمشرب،والملبس،كالمأكل،وتقاليدعاداتمنالإنسانيللئشا!الماد!لةالمظاهرثراسةعلم)1(

العائةالمصرئةالهيئة،الاجتماعئةالففومئعجم،ئدكور)براهيم،وصفيمابطريقةوشرحها،للئجتمعالوصفئة

.اصا،7591،للكتاب

هذهعليهاتنشاالتيوالعوامل،عليهمتطرأالتيوالئغ!رات،أعدادهمحيمثمنالحكانفييبحثعلم)2(

والحالةالتوع(ساسعلىطبقاتالىالمجتمعاتئقحئبمإذ؟الحصكانيالتركيببدراسةئعنىوفو،الئغيرات

.027ص،الاجتماع!ةالغفومئعجم2مدكورإبراهيم،والذينيالثعليميوالتوقلعالاجتماع!ة
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والميسورين،الأمراءفضورأوصافتناولعلىفضلآ،الاجتماعيالتكافلبمثئغورتتؤجت

العاقة.مساكنمنئماثلهاماإلىتلتفتأندون،تفصيلآالرواياتلنانقلتها-التي

الضئوءتسليطالذراسةاستطاعتالتيالتتائجأهتمأوضحت،بخلاصةالبحثوختم

مدينةفيالإسلاميالعربيالمجتمععرفهاوظاهرةحالةكلفناقشةخلالمنوذلك،عليها

البحث.فضولخلالمنذلكيتضحكما،الذراسةتناولتهاالتيالمذةفي،دمشق

منعددأاعتمدتقد-الاكاديميةالذراساتمنغيرهاشأنشأنها-الذراسةوهذه

وأدبيةتاريخيةفختلفةميادينفيتورعتوالتي،الحديثةوالئخوثوالمراجعالمصادر

عرضياتيوفيما،الرجالوئمتب،والئغة،والفقه،الحديثكئبعنفضلآ،وخغرافية

فؤففيها:خلالمنلبعضها)1(فوجزوتحليل

،(دمشقتاريخ)ذيلكتابهفي،،م(55016!/)كهالقلانسييصليبنأسدبنحمزة-ا

حتىوالاجتماعيةوالاقتصادئةال!ئياس!تةأحداثهافؤقفهتجقغ،دمشقبمدينةفختم!كتابوفو

للفجتمع،العاقةالحالةذكرهإلىبالإضافة،السمياسيتةالحالةتوضيحمنهاقذثوقد،وفاته

الاجتماعية.والحالةوالاقتصادالستياسةيجمعوفوكاب،ذلكأوالحاكمبهذاوتأئرها

مدينة)تاريخكتابهفي،ام(176هـ/)571عساكربناللههبةبنالخسينبنعلي-2

حلوما،المدينةتارلخاستعرضفقد،دمشقبمدينةومتحضصواسعكتابوفو،(دمشق

،الأخرىالمدينةوأقساموالمحلأتالشوارعمواقعتحديدفيمنهاقذثوقد،الأعيانمنبها

كتابه،فيذكرهاالتيالكثيرةالترجماتخلالمنالمرأةمكانةعنضورةرسمعنفضلآ

كتها.بفضولهكثيرآالبحثأغنىكتابوفو

في،(ام002)795!/الأصفهانيبالعمادالمعروفحامدبنمخقدبناللهعبد-3

رافقحيث؟الاينلصلاحمكرشكتابوفو،(القدسيالفتحفيالقسي)الفتحكتابه

واشتماله،الذيوانيباسلولهفتميزوفو،هـ(958)583!-منللفترةالذينص!خاثؤفف

اقذثوقد،التاريخيةالحقائقاستخراجالباحثعلىيصعببحيمث؟خطابيةفقراتعلى

الشتامي()البرقكتابكان،ذلكجانبوإلى،العامةالذينصلاحسياسةرسمفيمنه

اتجغرافيا.كئبضمنوضعناهاإذ؟الرخلاتباسمناءترتيبهافيالمؤلفوفاةسنةأسلوبنهجناوقد)1(
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بصددها،نحنالتيللمذةكتابوفو،(ال!ثئافيالبرق)سناوسماهالبندارياختصرهالذي

البحث.فترةفيللمجتمعالعافةالحالةرسمفيمنهاقذثوقد

صلاح)سيرةكتابهفي،(أم234)622!/شذآدبنرافعبنالمحاسنأبيالذينبهاء-4

صلاحأعمالتحديدفيمنهأقذثوقد،الدينصلاحسيرةلممتردفخضصوهو،(الذين

العاقة.الحياةعنضورآنقلأنهإلىبالإضافة،المجتمععلىوأثرها،الاجتماعتةالاين

،(التاريخفي)الكاملالك!بيركتابهفي،ام(235هـ/)063الأثيربنمكرئمبنعلي-5

الضورةرسمفيكئيرآمنهأفدثوقد،حولئاتهفيالتعريفعنغنيالكتابوهذا

الأثيرابنكتابكانجانبهوإلى،اثجتمعفئاتلبعضذكرهإلىبالإضافة،السئياستة

إلىبالإضافة،الرئكيينتاريخخلالهعرضوالذي،(الأتابكتةالذولةفيالباهر)التاريخ

عهدفيالسئياسيةالحالةرسمفيمنهأقذثوقد،بصددهانحنالتيللفذةالعاقةالأحداث

للمدينة.الاجتماعتةأعمالهإلىبالإضافة،الدينئور

،حلب(تارلخفيالطلب)زيدةكتابهفي،م(1266!/)665العديمبنأحمدبنغمر6-

ابتداء،البحثفصحولفيكثيرآمنهآفذثوقد،للمنطقةالعافةالحوادثمؤئفهتجقغكتابوفو

إلى)الوصلةفو،أخركتابوللفؤثف،الاجتماعتةبالأحوالفرورآ،السئياسئةالتاحيةمن

نحنالتيالفترةفيالمجتمعأطعمةؤض!وفوكتاب،(والطبيبالكيباتذكرفيالحبيب

بصددها.نحنالتيالفترةفيالخاضةأوالعاقةالأطعمةبعضتحديدفيمنه7فذثوقد،بصددها

الدولتين،أخبارفيالروضتينكتابهفي،(م1266!/)665شامةأبوالرحمنعبد-7

السمياستةالئاحيةمنهامواضععذةفيمنهاقذثوقد،المنطقةلتاريخجامعكتابوفو

الستادسالقرتين)تراجموفو،آخركنابوللمؤثف..إلخ..والاجتماعتةوالاقتصادتة

دمشقأعيانمنعددترجمةفيمنهاقذثوقد،(الروضتينعلىبالذيلالمعروف،والستابع

.الفترةهذهفي

في،(الخطيرة)الأعلاقكتابهفي،(م1285وو/)684شذادبناللهعبدالدينعر-8

عساكر؟ابنفترةليكملجاءلأنه،كثيرآالكتابهذامنأقذثوقد،بدمشقالخاصنالقسم
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لأن؟البحثلفضولفلازمأوكان،لدمشقالعافةوالأئورللجوانبجامعأكانبحيث

تناولناها.التيللأحداثصرينالمطمنئؤئفه

أخبارفيالكروب)ففرجكتابهفي،(م8912!/)596واصلبنسالمبنفخحد-9

لأفورجامعكتابففو،البحثفضولثغراتبعضسافيمنهاقذثوقد،(ائوببني

وغيرها.والاجتماعيةالس!ياستةالحياة

الأبصار)مسالكالموسوعيكتابهفي،م(4348هـ/)974الغمرياللهفضلابن-15

كانإذ؟البحثموضوعاتعلىأهم!تتهتوؤعتفيمامنه(قذتوقد،الأمصار(ممالكفي

أفادت،كتابهثنايابينوالاقتصاديةالاجتماعتةالضورمنضورآونقل،للفدةفعاصرآ

جميعها.فضولهوعبر،كثيرآالبحث

فيالأعشى)ضبحكتابهفي،م(1418!/)821القلقشتئديعديبنأحمد-11

البحث.فصولثغراتسذفيالباحثاسعاففيواهمتته،الإنشا(صناعة

فيالجوهريةالقلائدكتابهفي،م(1546!/59)دطولونبنأحمدبن-فخفد12

المدينة،ضواحيإحدىوهي،الصالحئةضاحيةلأخبارجامعكتابوفو،الضالحتةتاريخ

آخركتابطولونولابن،وتخطيطهابالضاحيةالمتعفقةالأمورمنكثيرآمنهافذثوقد

وقد،الولائموأنواعبالطعامفتخضصوفو،(الولائمفيقيلفيماالخواتم)فصنبغنوان

.والشئرابالطعامموضوعفيكميرآمنهاقذث

الباحثأعانتماالأخرىهيصرةالمطالتراجمكئصثكانت،ذلكجانبلهالى-13

،(م1228!/)626الحمويياقوتالذينلشهابالأدباءمعجمومنها،عحلهإنجازعلى

كئعبعنفضلآ،(م1282!/)681خلكانابنالاينلشمس،(الأعيان)وفئاتوكتاب

الجوزيابنلسبط(الرمان)مرآةمثلالأشخاصبتراجمغنتةأخرىخؤلتة

وفو،(ام372)774!/كثيرابنالفداءلأبي،والئهاية()البدايةوكتاب،(ام256هـ/)654

العمادبنالحيئلعبد(الذهبالشذراتكانكما،التاريختةوالأحداثالتراجمتجقغكتاب

المعنى.هذافيدوره،(أم678/أ!)980الحنبلي
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كتابومنها،بالمعلوماتالبحثاغناءفيدورهااتجغرافيالكئبكانتكما-14

ابنلمخضد(التقاسيمو)أحسن،م(979هـ/)367حوقلبنعليبنلمخقد(الأرض)ضورة

،(م1228!/)626الحمويلياقوت(البلدانو)فعجم،م(869!/د)75المقدسياحمد

الجغرافتةالمكتبةكئبعنفضلآ،البحثلمذةاثعاصرةالجغرافتةالمصادرأهئممنوهو

الحسنأبيخبير(ابن)رحلةومنها،الرخلاتكئصتالجانبهذافيننسىولا،الأخرى

خاضة؟البحثفضولولأغلب،كثيرآمنهاأقذثوالتي،(م1217!/)614خبيربنمخقد

لبنيامين،(بني!امين)رحلةالىبالإضافة،بصددهانحنالتيللفترةالمعاصرينمنوأثه

بالوطةبنإبراهيمبناللهعبدأبي،بالوطة(ابنو)رحلة،م(1173/!)956التطلسي

القئمة.بالمعلوماتالبحثاغنتوالتي،وغيرها،(م1377/!)977

ئمتبشكلعلىكانتسواء،المراجعمنالكثيرعلىاعتمدالبحثفإن؟وأخيرآ-15

تقتصرلموالتي،الأجنبئةوالئغاتالعربئةبالئغةالذورئاتفيمنشورةومقالاتئخوثأو

المجالفسحتبل،فحسبالدراسةهذهجوانببعضإلىتطرفتكونهافجردعلىفائدتها

عبدسعيدمؤقفاتومنها،بآرائهاالأخذأو،المقارنةبعدؤزدماوتصحيح،والمأقشةللبحث

كردمخقدمؤئفاتوكذلك،القيمةوالأفكاربالآراءالبحثأغنتوالتي،عاشورالفتاح

كثيرآ،البحثثنايافيأفادتنيوقد،فيهاكبيرةحضةلدمشقكانتوالتي،العديدةعلي

القئمة،بأفكارهالبحثأغنىالذيرمضاناحمدثؤئفهالإسلاميالمجتمعكتابعنفضلآ

...السئلعوأسعارالمعيشةفستوىبينالمظرنةفيأفادتنيالتي،زيادةنقولافؤلفاتوكذللث

لذكرها.المجاليسمحلااخرىكئحبوفناك
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الفصل

أؤلآ:-ا

ثانيآ:-

:فىؤلا

الخغرافيةالبئية

دمشقلمدينةالتأريخيوالإستقراء

الخغرافتة.لبئية

دصشق.اسماشتقاق

والخذود.الموقع

المدينة.وصف

المدينة.سطح

التأريخي.الاستقراء

الفاطميؤن.

ال!منلاجقة.

الزبكيثين.

.الأيوبيون

المماليك.
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الخغرافية:الئنية-أؤلأ:

دمشق:اسماشتقاق-

منفهي،)1(دمشقمدينةاسممعنىتحديدفيوتعذدتالئاريخئةالرواياتتباينت

أفي؟دمشقوناقةدمشقإئها:ئقال،العملفيالسئرعةأو،الجريشرعةاوالخقةتعنيجهة

:قال،الستريعة

)2(زورقالكلاليبعدكانهادمشقهباتذاثوصاحبيى

يدهابخفةتعملالتيالمرأةبهاويمتى،الجريانالستريعةالتاقةعلىدمشقلفظةوئطلق

تردوقد،اد(أسرعواأفي؟بنائهافيتذفشقوا)ل!(لأتهمبذلكشميتإتهاوقيل،)"(العملأثناء

مسك)أفيدوومسكسالرومانتةفياسمهاوأصل.العطرالكيبالهواءبمعنىدمشق

يتفقالرايهذاأنويبدو،()؟(المسكفوومسكس،للئضعيف)دوو(لأن؟لطيبهافضاعف

البساتين،الكثيرالبناءالجميلالمكانوصفعلىيدلةالمعنىوهذا،هوائهاوطيب،وموقعها

؟خلافبلاالأرضجتةوهي،الشامقصبةالمشهورة)البلدةبأتهاالحمويوصفهاوقد

.()6(مياهوكثرة،رقعةوئزهة،فاكهةوكثرة،بقعةونضارة،عمارةلخسن

والترجمة،للئأليفالمصرئةالذار،العربلسان،منظوربنمكرمبنمخمد،المثريعةالخفيفةالثافة،الذمث!ق)1(

.11393/،ت،ب

،1171/،5491،دمشق،المخدالذينصلاح،تحقيق،دمشقمدينةتاريخ،عصاكربنالخسينبنعليئ)2(

،3691،دمئق،الدفانساميغقيق،والجزيرةالشئامأئراءذكرفيالخطيرةالأعلاق،شدادبنعليبنئخصد

11.393/،العربلسان،منظورابن،13ص

فيالاجتماعئةالحياة،وهيبعئاسفاروق،11393/،منظورابن،118/،دثقمدينةتاريجع،عساكرابن)3(

.21ص،8691،بغداد،الكاتبةالآلةعلىمطبوعةماجستيررسالة،الأمويالعصرخلالدمشق

،الخطيرةالأعلاقشذادابن،دضثقسرلعوكل،أسرعإذاما،ودماق،دفثضة،ئذئشق،دضثتقئقال)4(

.6348/،6691،تيروت،العروستاج،القليديئرتضىضخمد،15ص

.2463/،3691،تئروت،البهدانئعجم،الحمويياقوت)3(

.2463/،الئلدانئعجم،الحموي)6(
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قزارابذزتؤ؟لنإؤءاؤيتفضآ):تعالىقود5تلاأنه،!الرشولعنؤزدوقد

ء)1(
،بالشامهي:قال،أعلمورسولهالله:قالوا؟هياينتدرون)هل:قال،!ؤميرر

:!أيضآوقال،الشتام()2(مدائنخيرهي،دمشقلهائقالمدينة،الغوطةلهائقالبارض

المقدسوييتوالمدينةفمكة:الجتةمدائنفأفاالئار،مدائنمنوأريعالجئةمدائنمن)أريع

.وصنعاء()3(المحترقةوأنطاكيةوطبريةالقسطنطينئةالتار:مدائنوأما،ودمشق

بنمالكبنقانيبنبدماشقدمشق)شقيتإذ؟مقتبساسمهاأنالحمويوذكر

)بنىالعاززالسئلامعليهإبراهيمغلامإلىوئسبت،الئلام()4(عليهئوحبنسامبنأرفخشد

ئسفىوكانالتار،منإبراهيمخرجحينكنعانبننمرودلهوهبه،حبشيآوكان،دمشق

.)6(جميعهإبراهيممالفيمتصرمآوكان،()3(باسمهفسقاها،دمشقالغلام

ئغتهاالأقوامهذهمنلكلوكان،وكثيرةفتعذدةاقوامالإسلامقبلدمشقوسكنحت

قائمةفي)ؤزدالمعنىاختلافذلكمنفنشأ،الأخرىالأقواممنغيرهامنئمئزهاالتي

بفلثذلكبعدؤزدتئئم،أيضآالعبريةوفي،وتمشكيدمسقيالآشوريةوفيتمسقو،تحمس

-القدممننما-مرتبطالاسمأنعساكرابنويرى.()7(الستريانئةفيكما...المدغقنالحرقين

السئرعة،فتعني؟دمشقهوئصبح،فئؤئث،الهاءالقفظةإلىوتضاف،السثلامإبراهيمبقضة

.()8(أسرعإلأودمشاق،دمشقة،مدمشق،)دمشقوئقال

.)05(آية،المؤنونشورة1()

.1391/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)2(

.1902/،دشقمدينةتارلخ،عساكرابن)3(

.2463/،الئلدانئعجم،الحموي)4(

ئعجم،الحموي،2556/،4791القاهرة،الستفائصطفىتحقيق،استعجممائعجم،البكريبناللهعبد)5(

.كاه23/،الئلدان

،تيروت،2ط،كرفولسكيزوزونياتحقيق،الأمصارممالكفيالأبصارمسالئا،الغمرياللهفضلابن)6(

.171ص،8691

.9266/،الإسلامئةالمعارفدائرة،دمشقسادة،هارتمان)7(

.118/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن)8(

02http://www.al-maktabeh.com



وحوآءآدمفئوطقضةمعيقترنوقد،جدافقديم؟)1(المدينةبناءتارلخعنأقا

،الأرضوجهعلىؤضعحائط)أؤل:بقولهذلكعساكرابنأوردفقد،الستلام()عليهما

-الستلامعليه-نوحآأنعساكرابنويذكر،()2(بابلئتم،ودمشقحرانحائط،الطوفانبعد

)الكعبةهيوالتي،القديمةاثذنمنتغذدمشقفإن؟وعليه،)؟(دمشقئتم،حراناختط

.()4(الأقصىالسئوسوحرانونينوىوالأبلةوالجزيرةودمشقومصر

أعماقفيالجذورضاريةمدينةأتهاإلىبدمشقيتصلمافيذكرهسبقتمانخلص

موقعها.بهاتصفمائؤئد،الستحيقالماضي

والخذود:الموقع-

فهتمموقعمنالمدينةبهتمتعتلما،وأقدمها)ل!(الشتامبلادفذنأهئممندمشقمدينةئقذ

فقد،الستنينآلافإلىتاريخهايمتذقديمةمدينةوهي،والغربالشترقبينومتميز

تحتصارتئتم،م(.ق)333سنةالمقدونيالإسكندربامر)بارمينيو(الرومانيالقائدفتحها

والهلينستتة،والثقافتةالإغريقيةالحضارةفيهاوانتشرت،الإسكندرخلفاءالسئلوقئينسيطرة

كانحي!ث؟الأصلتينالبلادشكانالآرامتينمعالمونانوتعايش،وغمرانآوفعتقدآئغة

الحيشوارعوتميزت،العاقةالسئاحةمنالغربإلىكانبأتهيظنخاضا"6(حي!لجاليتهم

في،زمانهفيأو،التلامعلبهإبراهيمعهدفيئنيتائهايذكرفبعضها،دمثقبناءحولالرواياتتعذدت)1(

تاريخعساكرابن،2463/الئلدانئعجم،الحموي،دمشقشعلاقةعهدفيالإسكندرعهدإلى،خريرجعحين

.34ص،الأمويالعصرخلالدمشقفيالاجتماعئةالحياة،وهيبع!اسفاروق،118/دمشقمدينة

.111/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن)2(

.111/،دم!ثقمدينةتاريخ،عساكرابن)3(

.24ص،الأمويالعصرخلالدمشقفيالاجتماعئةالحياةوهيب.111/،دشقمدينةتارلخ،عساكرابن)4(

قصرومنها،وفصئورهابغمرانهااشئهرتوالتي،دمشقمراممملكة(البدعبن)رروقالآراميالقائدآسئس)5(

وقد،الرمانقديممنالخمرفيهيجريوكان،البريصلهئقالعجيب)بناءبأنهالمسعوديوصفهالذيالبرلص

ومعادنالذهبفروج،المسعوديالخسينبنعلي،وغيرهممارببنغ!ئانلمئوكمدحهمأئناءال!ثمعراءذكر.

القديمة،الحضاراتتاريخفيئقذمة،باقرطه،2214/،8791،تيروت،أ!،المثتثاعيقاسمتحقيق،الجوهر

.2271/،5691،بغداد

.5،2ص)02(زقمئملحقالأحياءتخطيطانظر)6(
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أطلق،ستكنتةوحداتبينهافيماتحصرقائمةبزوايا،بعضمعبعضهاوالتقاطعبالاستقامة

يتماثلتنظيموفو،الشتطرنجزقعةئشبهالغمرانيتسييجهاجعلتما،()الجريراتاسمعليها

والسئرعةالحركةتتطتبالتيالعسكريةالأغراضوئؤمن،الإغريقتةاثذنتخطيطمع

.والذقة)1(والتنظيم

البابيربط،م(25.)5وعرضه(أم)005طولهيبلغالذيالمستقيمالشتارعكان

هذهعلىالمدينةظقتوقد،)2(والبيعالتجارةاماكنجانتيهوعلى،الغربيوالبابالشترقي

.م)3(636!/14سنة!هيرهاحتىالحال

عملئاتخلالتحريرهاتتمأنفنذ،وأثئوغرافيا"4(طوئوغرافئآتح!لأالمدينةشهدت

والاقتصادتة،،السئياسئةخضوصتتهابرزت؟التاليةالفرونوعبر،العربتةالتحرير

أتهاإلأ،الستابقةالفتراتطيلةسعتهامنحذقد،)3(المدينةشوركانأنأفبعد،والاجتماعتة

خاودتتجاوزأناستوجبالذيالأمر،الإسلامتةالعربتةالذولةضمنتوشعآشهدت

.21ص،ا6وو،لثق،لعشقأبواب،الثتهاليفتيبة،بعدماوما،ادا2/،الحضاراتتاريخئقدفة،باقرطه1()

أعمالضمنمنشوربحث،عساكرابنعهدفيدمشق،معاذخالد،27ص،دمشقأبواب،الشئهابيفتيبة)2(

.134ص،او97،دمشق،عساكرابنندوة

الثثرقي،بالبابوخالد،الجابيةببابغبيدةأبوكانفقد،أبوابهاجميعمنحصارهابعدصئلحآدمشقتحرلرتغ)3(

بنأحمد،الفراديسببابحنةبنوشرحبيلالضغير،بالبابشفبانأليبنويزيد،ئوماببابالعاصبنوغئرو

الرشئلتاريخ،الطبريجريربنئخفد،2014/،ت،ب،تيروت،صالردار،اليعقويتاريخ،اليعقولييعقوب

.3466/،الئلدانئعجم،الحموي،ي!او/،97،1القاهرة،4ط،إبراهيمالففملابوئخمدتحقيق،والمفوك

.192-392ص91(-)18،الخارطةانظر)4(

لبنائهالضرورةدعتحيث؟الميلارقبلالثانيالألفإلى؟وبالضبط،الآراميالعهدالىالمدينةشوريرجع)5(

قضواالذينالرومانأعادفقد،عديدةلمرأتترميملعملئاتخضعوقد،عليهاالمتكررةالآشورئةالهجماتلصذ

ئستطيلضخمحجريبئورالمدينةأحاطواحيث؟والأبوابالذفاعيةالأئور،م.قهـ6سنةالس!لوقئينحكمعلى

وئحيط،م073وعرضه(ام)003الورطولبلغوقد،والقبطئةوالئونانيةالآرائةالأحياءبداخلهيضثم،الثثكل

فتنمو،الثتوارعئحيطالتيالمستقيمةالخطو!ئوازيجوانبهوكانت،(أكم.)30اهكتار()50مقدارهابمسافة

فتيبة،تجاوزهئمكنلاطيعيخندقوفو،بردىنهرئماشيكانالذي،ال!ثئماليجانبهإلأ،حسبهاوتتويمئع

زقمالملحقانظر.501-401ص،0891،بغداد،الث!ام،بهنسيعفيف،013،27ص،دمشقأبواب،الثتهايي

.792ص21()

22http://www.al-maktabeh.com



وصفوقد،حولهااثنتشرةالبساتينوسطالسئورخارج)2(جديدةضواحيلتنشأالس!ور)1(

ضئقةوسككه،للالولماثلوفوبالكتر،ففرطليس)والبلد:بقولهالمدينةخبيرابن

الخلقمنويحتوي،طبقاتثلاثوفوكئه،البعضبعضهاوطينقصبويناؤه،وئظلمة

وهو،()3(داخللا،خارجكئه،وحسنةخلقأالذئيابلادأكثرلأته؟فذنثلاثتحتويهما

ئحيطماوهي،الجميلةوالمنتزهاتالمبانيمنتحتويهوما،)4(الغوطةيقصد-هذابقوله-

يوممسيرالغوطةأقصىالىالى:بقولهالحمويحذدهاوالتيشجراء)9(فرىمنالمدينة

بالجنوبوتنتهي،ودارئا)8()7(والمرةالربوةمنكلالغربمنيحذهاوالتي،واحد()6(

،ا(هوسنيزقاسيون:جبلافيحذها،المثتمالمنأئا،.إلخ)"(..وسبينةوالأشرفئةبصحنايا

،الثصامبلادئؤتمرضحنئفدح!بحث،دمشقمدينةفيالعمرانىالئوسمع،خرساتالقادرعبدئخئدانظر1()

.416ص،2991عمان

كضاحيةالفئواحيبعضنصمأتحيث؟الفاطمئةالذولةفيوآخرها،الئابقةالفتراتفيالمدينةتطؤرتلقد)2(

فيالشتاغوروضاحية،الشثمالالىالواديئنحدرعلىلؤفوعهابذلكوشئيت،()العقبةتصغيروهي،العقيبة

منها،أخرىنواحالمماليكوعهدالأئوسالعهدفينثأتوكذلك،الغرىالجنوبفيالخخاجوفصر،الجنوب

،41ص،33ص،3691،تيروت،المثئامدمشق،شوفاجيه،المدينةشحالفيوسئوقئة،المدينةجنوبفيال!ئولقة

.262ص،)8(زقمئلحق،المحلأتقائمةانظر

.255ص،6491،تئروت،خبيرابنرحلة،خبيربنأحمدبنئخئد)3(

تأتيوقد،البساتيناو،ائمعالواديتعنيوهي،غيطانوتجئغة،الأرضمنالمطمئنالغائطمنمشتقاسم)4(

أحدهم:قولنحوالمثئىبلفظة

شئخونالقوطتينبجنوبفليوأهلهاالغوطتينأرضاللهسقى

حنينوالثيرنجينبردىإلىاستخقنيالأالماءطعغذثمثوما

،2468/،الئلدانئعجم،الحموي،الضالحئةبذلكوتدخل،الأريعةجهاتهامنبدمشقئحيطبساتينوالغوطة

9.ص،3691،دمثق،دشقغوطة،عليكردئخئد

.14ص،دمشقغوطة،عليكردئخئد)5(

2.468/،الئلدانئعجم،الحموي)6(

.3،013،181،203ذ،13ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن)7(

.1501،171،172،911/،دمشقمدينةتاهـبخ،عساكرابن)8(

.14ص،دمثقغوطة،عليكردئخئد،الريحانةوخوشسبباتوكذلك)9(

هذينعلىئطلقكانماالستابعالقرنبعدما!الى،الثئرقئةئبنانجبالئروعمنفرعوئو،الخلوبجبلهـئسئونه)15(

.3"2ص.()91زقمالخارطةانظر،15-14ص،دمثقغوطة،عليكردئخئد،الثلجوجبلسنيراسمالاالجبين
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والظاهر.)1(المرجأرضالشترقمنيحذهاحينفي،مانعوجبلالأسودالجبلالجنوبومن

،عصرهفيواحدكلرمهاماالتيالضورةعلىوحذدوها،الغوطةقذزواالمؤزخينأن

ئطلقباتهاالغوطةالمؤرخينأحدحذدفقد،وانتشارهمالسئتهانتوسنعتشعحسبفكانت

ويحيرةالمرج)ئحيرةالئحيرتينالجبلبين،دمشقحوليرويالذيالضقععلى

.)3(دمشقالعظمىومدينتها،الفوطةالثالثةال!ثتامأن،آخروصفهاحينفي،()2(الهيجانة

وئحيطها،الأريعةجوانبهامنوالفرى)4(البساتينبهائحيطمنطقةفيدمشقتقع

بردىنهريجريحينال!ثتمالباستثناء،الفوطةبساتينعنيفصلهاخندقيليهالذيالسئور

جوانبهاوتتسقق،الباديةأطرافإلىتمتذبيضاءكنقاطالفرىوتنتشر،الشترقإلىالغربمن

سنةطغتكينعهدفيالقلانسيابنأحوالهاوصفوقد،قاسيونجبلسفححئى

واتفق...سياشهبجميلوعمرت..وأعمالها.دمشقأحوال)حسشتبقوله،أم894401!/

باطنفيالأملاكعمارةفيالتاسوانبسطت،ظهرتوالغلأت،رخصتالأسعارأن

وظهورالمدينةتوشعنجد؟ولهذا،...()ل!(معاملتهدهاجمالسيرتهلإحسانوظاهرها،دمشق

)6(العقيبةومنها؟الأتمبالمدينةتتصلالتاريخهذافيالسئور،خارججديدةضواحي

المدينة،خذودضمنوهي،صاروجا)15(وشويقة،)9(السئويقةئتم)8(والضالحيةوالشئجاج)7(

كردئخفد،الضيففيوالذ؟رةالخئوببزراعةئختص!وفو،الغوطةأضعافثلاثةمساحتهتبلغئئعاقليموفو)4(

ؤخوش،ئباركةؤخوش،الستفونئةالريحانقرية-أيضآ-ال!ثرقمنيحذهاوكذلك،15ص،دمشقغوطة،علي

.592ص،زقم)02(الخارطةانظر،14ص،دمثقغوطة،عليكردئخقد،وغيرها،التثئابئةوخوش،الريحانئة

.13ص،دمشقغوطة،عليكررئخفد)2(

.14ص،دمشقغوطة،عليكردئخمد)3(

.282ص)15(زقمدمقومنازلبفرىالخاص!الملحقانظر)4(

.145ص،8091،تيروت،دمثمققاريخذيل،القلانسيبنحمزة)5(

33.ص،الئامدمثق،سئوفاجيهالتهر،يليالذيالمنحدرعلىلؤفوعهابذلكوشئيت،العقبةتصغيروهي)6(

33.ص،دمشق،شوفاجيه،جوارهالىالىالغ!سالجنوبفيالخحاجقصريقعحينفيالجنوبفيتقع)7(

الضالحينلتجفعبذلكشمت:فالقنفمنهبم،تميتهافيالمؤزخونواختلف،دمثقفرىضمنمنوهي)8(

الجوهرئةالقلائد،الضالحيطولونبنئخمد،ذلكيخروقيل،صالحلجبلنسبةوقيل،قاسيونجبلسفحفرب

.124/،9491،دمثق،الدفانساميتحقيق،الضالحئةتارلخفي

.41ص،دمشق،سؤفاجيه،القوافلئرولومرافقخاناتوفيها،المدينةمنالجنوبفيوتقع)9(

سئوفاجيه،،المماليكعهدفيدمشقئؤابأحدصاروجاالذينصارمالىنشةوهي،المدينةشماليوتقع)15(

.163ص،9691دمثقمدينة،خئرصفوح،4صا،دمشق
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فيعاشالذي،الحمويياقوتتعبيرحذعلى،أقصاهاإلىواحديوممسيرتتجاوزلاالتي

بصفتهاواسعةمناطقإلىتمتذفهي؟ال!ئياسيةالتاحيةمناقا،بصددهانحنالتينفسهاالمدة

)1(ه

وغيرها.وتدمروحمصوتيروتفلسطينفشصلت،الشتامقاعدة

المدينة:وصف-

كفهبالشتاممدينةأجلهيبل،)3(جبليةسهليةالأشجار)2(كئيرة،ال!ثئاممصروهي

وجئة،الشئامقصبةوهي،منها)4(أنزهمكانبالمغربئوجدلاإذ؟أرضهامساحةحيعثمن

خبيرابنووصفها،فيها)؟(الفواكهوكثرة،وتضارشمهاعمارتهاطسن،خلافبلاالأرض

المذنوعروس،بناهااستقرالتيالإسلامبلادخاتمةوهي،المؤنقخسن،المشرق)جئةبأتها

منوخلت،البساتينمنشندسيةبختيوتخقت،بأزاهيرتحتتوقد،اختليناهاالتي

قريةالمسكونالرئغفي،نظيرلهاليسمدينةوهي،...()6(المكينبالمكانالخسنموضوع

.)7(مثلهترلمبجامع

قسضيق،إلىهذاقسمهاوقد،المعاديةالهجماتمنلحمايتهابسئورالمدينةأحيطت

حالةفيالأعداءوفعالجة،والرصدللمراقبةبابراجالسئوروزود،وداخلهال!ئورخارج

فيآخرهاكان،عديدةلمرآتالضيانةأعمالإلىالسئورهذاتعرض!فقد،المدينةتهديدهم

،اليفودحارةفيهوأدخل،منهناقصأكانماوأتم،كبيرةعنايةبهاعتنىالذيالدينئورعهد

المجتمعرمضانأحمد2/.9391(،)تيروت،الازجيكمالترجمة،وئبنانشورلاتارلخ،حئىفيليب)1(

.88ص،(7791،لقاهرةا)،سلاميلإا

.126ص،ا(و60،اليدنالأقاليممعرفةفيالتقاسيمخ!ن،المقدسيالذينشمس)2(

.391ص،1865(،)بطرسبهورغوالبحرالبرعجائبفيالذهرئحفة،القلوةشخئخمداللهعبدأبي)3(

،ب،)تيروت،العلمدار،العالعبدجابرمخئدتحقيق،والممالكالمسالك،الأصطخريئخئدبنإبراهيم)"(

.43ص،(ت

الأمكنةأسماءعلىالاطلاعمراصد،البغداديالحقعبدبنالمؤمنعبد،2463/،الئلدانئعجم،الحموي)5(

.2543/،3491(،)تيروتالبجاويئخئدعليتحقيق،والبقاع

.255ص،الرخلة)6(

.38ص،6291(،)المظهرةأرنستهان!تحقيق،الظاهرالملكسيرةفىالرآهرالروض،محمودالذينبدر)7(
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ترميمه،يخصنفيماإلأ،بعدهمنتخطيطهعلىتعديلأىيجرولممتهامأ،كانماوقوى

.)1(إليهالحاجةلدوام

وباب،)؟(الشرقيوياب،)4(كيسانوباب،)3(القبليالبابوهيعذة)2(أبوابللمدينة

أكدوقد.)15(الحاسةوياب،)9(الفرجوياب،الفراديس)8(وياب،سلامةوباب،لوما -..)7()ل!(

فيالتيالأبراجبذلكقصدوزتما،منارةفيها،أبوابثمانيةللصدينةأنخبيرابن

أحدهم:يقولذلكوفي،بالوطةابنالرخالةأكدهماوهذا،)11(الأبواب

راضيةخلدجنةأوصافهافيدمشق

.16-14ص،4591،دصصصق،القديمةدمشق،المنخدالذبنصلاح)1(

كانفقد،م636اء/4سنةالإسلاميالجيشقتلمنئحاصرتهاعندذلكويئضح،أبوابأريعةللمدينةكانت)2(

،()القبليالضغيربالبابويقلد،ئوماببابالعاصبنوغئرو،الثئرقيبالبابوخالد،الجابيةببابغبيدةأبو

،8791،تيروت،اط،الكاعوغمرالطاعأنساللهعبدتحقيق،البلدانفئوح،البلاذرييحيىبنأحمد

.256ص،زقم)4(ئلحقانظر،3441/،تارلخه،الطبري،2014/،اليقوليتاريخ،اليعقوي،163ص

وعبد،22183/،دشقمدينةتارلخ،عساكرابن،ال!ثتاغوربالبابوكذلك،الضغيربالباب-أيضآ-هـئعرف)3(

.99ص،9791،دثق،عاكرابنندوةأعمالضمنمنشوربخا،دمئمقمدينةخطط،القلحاويالقادر

.99ص،خطط،الرلحاويالقادرعبد،بعدفيمائولصكنيسةعليهأقيمتالذيالبابوفو)هـ(

صغيرانويابان،الوسطفيكبيرباب:أبوابثلاثةمنويتكؤن،البلادشرقيلؤفوعهالاسمبهذاسئئن)3(

فيها:خبيرابنهـئضيف،35ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،28591/دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،جانتيه

.234ص،الرخلة،فيهاينزل(السثلام)عل!عشىانئقالبيضاءمنارة

ابن،بعدفيمامسجدآخعلت،كنيسةببابهلهوكانت،ئومااسمهالرومغظماءمنعظيمإلىئنسبوهي)6(

.2185/،دمشقمدينةتارلخ،عاكر

عساكر،ابن،والأشجارالأنهارمندونهلما،ناحيةمنإلاالبلدعلىالقتاليته!لالأنه؟تفاؤلآبذلكسئئيت)7(

.2186/،دمشقمدينةتارلخ

تعنيالرومبئغةوالفراديس،خراب-الآن-هي،الفراديسئسشالبابخارجمحلةادىنسولةوهى،المثتمالفي)8(

.165ص،الئلدانفئوح،البلانري،العمارةبابوئسمىكما،2186/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،البساتين

د.6ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،بقحهالتفريجمنفيهاوجدلماتفاؤلآالاسمبهذاالذينئورسئاها)9(

البابمثل،صغيرانوبابان،كبيرأحدها،أبوابثلاثةوبهذا،الجابيةقرلةإلىنسوية،البلدغرليوهي)15(

.2187/،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن،الثترقي

.256ص)4(زقمالمدينةأبوابئلحقراجع،3391سنة،27صا،الرحلة1(1)
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تمانية)1(خعلتقدأبوابهاترىأقا

وئوجدكما،)4(الجنانوياب،الحديد)3(وياب،الجنيق)2(بابوهيأخرىأبوابوهناك

عددفيالمؤزخيناختلافوزتما،إليها)؟(حاجةؤجودعندئفتحصغيرةأبوابالسمورفي

وابنعساكرابنمنكلآنجد؟ودهذا،دلحاجةتبعآ؟مخروقتح،بابغلقإدىيعودالأبواب

للمذةوزتما،فغلقةاتهابئنافقد،الباقيةالئلاثةذكرإلىإضافة،أبوابثمانيةذكرقد،شذآد

بصددها.نحنالتي

زقيئفستوىعلىتدذ،وعلميهندسيبشكلالأبوابهذهواجهاتصممتوقد

الأبوابهذهمنبابكلجعلبانيها)إن:بقودهالقلقمثتئديؤضققافقد،الباءوفنالعمارة

التاسعنداهصةالأبوابولهذه،ضورته()6(عليهوصور،الستبعةالكواكبمنلكوكب
?

كيسان)إن:يقول)ذ؟عساكرابنأوردفقد،وغيرهاوالأعيادالتقاليدببعضلعلاقاتها

الجابيةوياب،للمشتريالضغيرباب،للرفرةئوماباب،للمثتمسالشترقيباب،لرحل

والأجرامبالقلكدمضقاهلمعرفةئؤكدالجانبوهذا،دعطارد()7(الفراديسباب،لزحل

المستقبل.وقراءةبالأبراجيئصلوما،السئماوئة

عنهاويدفع،المدينةبحمايةيسهمحيمث؟تعبويةلأغراضبخندقالسئوردعمكما

القلقشتئدييصفهالذيالسئورحوليدوروفو،بالمياهمغمورآكانلأته؟الأعداءمخاطر

.79ص،6491،تيروت،بالوطةابنرحلة،بالوطةبنإبراهيمبنئخمد1()

تاريخ،عساكرابن،مسدود-الآنوفو-،كبيرةمحتةوهي،الجنيقمحلةادىمنسوبوئو،الشتمالفيولقع)2(

ال!ثلامة.وبابئوماباببينتكونأنأوئعتقد،35ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2186/،دمثقمدينة

،شدادابن،2186/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،حديدكلىلأنبذلكوشمي،بالقلعةخاص!وئو)3(

.16ص،الخطيرةالأعلاق

دمشق،مدينةتاريخ،عساكرابن،فتحئئم،مسدودآوكان،الشاتينوهي،بالجنانشئب،البلدغربيوفو)4(

.ص،3،الخطيرةالأعلاق،شدادابن،2186/

مدينةتاريخ،عساكرابن،المربعةفيبابوكذلك،)سماعيلابنببابوئعرف،الخطبحارةعندبابوه!)5(

.36ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2187/،لمشق

.429/،1491،القاهرة،الإنشاوصناعةالأعشىضح،القلقثتديعليبنأحمد)6(

.429/،الأضصئبح،القلفشتتدي،115/،رثقمدينةتاهـلخ)7(
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منهالماءيطوف،خندقبهايحيط...شاهقشورذاتالبناءعظيمةمدينة)وهي:بقوله

فيعضها()1(.،بالمدينةاثحيطالخندقجحيععلىاطلقإليهالحاجةدعتإذا،بالقلعة

نأكثيرابنذكرفقد،العسكريةوفنشآتهادمشقأبنيةأشهرمنفهي؟)2(القلعةاما

،)3(الفاطميينمنوانتزاعها،دمشقعلىسيطرتهبعدالقلعةبنىقنأ!ل،أوفابنأتشز

علىوهيالسئور،منالغربتةالمث!مالئةالراويةعلى،تتش)4(الذولةتاجعهدفيأكملتوقد

ئرجأحدها،ئرجآعشرثلاثةوتضتم،مدخلانلها،(أم06*م)022بابعادفستطيلشكل

حولهومن،الرشميئقصرالسئلطان)9(القلعةفيوكان،الراجلالحمامإليهيأوي،الحمام

وأ،العرشزدهةوفيها،مرافقمنبهيتعتقوما،الخاص!منزلهوكذلك،الحكومةدوائر

الخاصرشوقهاعلىاشتملتكما،المعروفةالعسكريةالمنشماتعلىفضلآ،الإيوان

.)6(الأخرىالذينتةواكسباتالجمعةلصلاةومسجدهاوحضاماتها

عبارةوهي،الأريعةجوانجهافيبالمدينةئحيطالتيالغوطةالمدينةجمالمنزادوتما

تعدادهاكانالفرىمنعددقيامعلىساعد،)7(والمزارعالبساتينمنواسعةمساحةعن

وسائرها،سئلطانتة)هـ(قريةوثلاثونأريعمنها،عامرةقريةوسبعينمائةالمعالمالملكعهدفي

زويوقد،واسعةمناطقعلىتشملالغوطةفرىأنويظهر،لأهلها)9(أملاك

.39-429/،الأعثىصئح(1)

.37ص،الخطيرةالأعلاق،شذارابن)2(

.12122/،8791،تيزوت،2ط،ومخرونئلحمأبوئخفدتحيق،والثهايةالبداية،كثيربنالفداءأبو)3(

سنةئوفي،المتلجوقيدفاقبنسلجوقبنميكائيلبنداودبنأرسلانألببنسيدأبوالذولةتاجوفو)4(

،4891،اط،الحميدعبدالذينمحييئخئدتحقيق،الأعيانوفئات،خلكانبناحمدالذينشمس881!/

/1264.

الأعلاق،شذادابنحئامأ،جوارهاإلىوألأ،الخسنغايةفيوهي،المسرةدارزنكيالذينئوربنى)3(

38.ص،الحطيرة

.166-165ص،دمشقمدينةخئر،صفوح)6(

ابن،كرمآوخمسينخمسةوعلىئستانأ،وأربعينوخصسةوثلاثمائة،ئستان،لافخمسةعلىالغوطةئشمل)7(

.13ص،الخطيرةالأعلاق،شذاد

.02صادمشقغوطة،عليكردئخفد،الأميرئة-الآن-عليهوفطلق)8(

.91ص،دمشقغوطة،عليكردئخئد)9(
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مدينة،الغوطةلهائقالبأرضالمسلمينفسطاطالكبرىالملحمة)يوميقول،!الرشولعن

أحدهم:فوصفها،الشثعراءبهاتغئىوقد،يومئذ()1(اثسلمينمنازلخير،دمشقلهائقال

شئخونالغوطتينبجنوبفليوأهلهاالغوطتينارضاللهسقى

حنينوالتيريينبردىإلىاستخقنيإلأالماءطعغذقثوما

يقين؟وفواليومأكونفكيفعنييردالفراقمنشكيكانوقد

2(يكونفيفسوفيقضيما؟ولكنلكمقاليآفارقئكممافوالله

:يقولإذ؟لهابجماخرموتغتى

مدحإليهاشوقفيدمشق

ذروتربهاالحصباءبهابلاد

فطلقوفوماؤهافيهاتسلسل

عذوؤألغأوواشىلبئوان

شئفوؤال!ثنمالعبيزوأنفاس

(عليلسوفوالزوضنسيموصغ

بقوله:خرعرمشاوؤضققا

دلمنيابغيردمشقترىفلسمقلقاطنيهادمشقذنياصنضت

فيهاالبفورجداولتفيض

أبهىفواكههنفكنلة

حدآتعدلمتفاحةفمن

وشياينبقحدائقخلال

وأهيامناظرناالمناظرفي

.ثديا"(تعدلمأترجهومن

-!-.27ص،0591،دثق،الثئامفضافل،القلعي1()

/ر91،،"اسدمشقغوطة،عليكردئخئد،2467/،الئلدانمعجم،الحموي)2(

،2.91،لمقماهرة،عابثحورالف!ئافيعبدسعيدلأ!يق،لأإلئرروجامعالارركنز،الذاوداريأبيلبناللهعد)3(

--+و-لأ.:براا*ا.93كه2/

71".7!2/،الئلدانئعجم،الحموي)4(
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المدينة:سطح-

والأشجارالمياهفيهوتكثر،الجبالئحيطهامستويةبأرضدمشقسطحيوصف

ئبنانفي،حرمونجبلشرقيالواقعةالهضبةوفي،خضوشهاعلىفضلآ،)1(والمزروعات

دمشقمنطقةفيالرزاعةازدهاروئفسئر..)2(.الخامدةالبراكينتبدوآثار،دمشقوجنوليلا

فيصا،نشطةاقتصادئةحياةلسئكانهاوفرالذيالأمر،المياهووفرةالأرضخضولةبسبب

للاستمتاعدمشقشكانيقصدهاأماكنكانت،عافةفنتزهاتإلىجهاتهابعضتحولت

.الستبت)فى(يوموخاضة،بها

ئبنانجبلفيالربدانيفرتفعاتمنينبعالذيبردىنهرعلىبمياههاالمدينةوتعتمد

ويروي،الأراضيمنكبيرآقسمآليسقيشرقآيئجهئتم،بالمجةتعرفمنطقةومن،الشئرقي

.ودورها)4(بساتينها

،??)9(
)انهر:بقولهالفداءأبووصفهوقد،بدمشقتمرعدةفروعإلىبعدهايتفرعثم

يجري،عرضهمنذراعارتفاعمقداريخرجماأؤلوفو،الفيجةلهائقالالكنيسةمندمشق

سائرذلكمنوئستخرج،بردىلهئقالالتهرمعيجتمعئئم،الفئونمنهيتفخرشئعبفي

)6()
دمشقنهر

.2465/،الئلدانئعجم،الحموي،16صه،3691،تيروت،الأرضعئورة،حوفلبنالحسنابو(1)

.07ص،لاسلامياالمجتمع،رمضاناحمد2()

حبيب،674ص،تاب،تئروت،رضانزارتحقبق،الأطئاءطبقاتفيالأنباءكيون،أصيبعةأبيابن)3(

45.ص،31،1دنة،ام،المرقمجلة،الع!اسي!نعندال!تبوتايام،زيات

.17صالمجممع،رمضانأحمد،182ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضللن)4(!

،القنواتنهرودونه،دارئانهروهي،منهالمقسومةوالتة،بردىوهي،الواديمجرى،فروعسبعةوهي)5(

ابن،ئورانهرودونه،يقلدنهرالأعلىالىشمالأالآخذالثئرقيالجانبفىبردىيسرةوعلى،بانياسنهرودونه

تحقيق،المفوكدوللمعرفةالئفوك،المقرلزيأحمدالعئاسأبو،186-184ص،الأبصارمسالكالفمرياللهفضل

ومحاسنها،دمئقيمدحطوللةقصيدةشامةأبووينقلكما،023-المر،ج!9،القاهرة،طا،زيادةئصطفىئخمد

تحقيق،الذولتينتاريخفيالروضين،شامةأبوالرخمنمكب!بنأبوضخف،ظتتب!حةالأنيلرطلالهاريننمزض!

.063كا!127/،6291،الفاهرة،أحمدئخئدحلسئخئد

.2فىد-23هص،918بارش!،الئلدانتقويم،الفداءأبوعيلإسماالذينعماد)6(

كاثه
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لبنان)جبالالمزدوجالحاجزويلعب،الشتماليةالعربتةالضحراءحافةعلىالمدينةوتقع

جبلاثرتفعاتهذهأشهرومن،الشتمالناحيةمنحمايتهافيدوره،(الشرقتةئبنانوجبال

مكشوفةولكئها،المانعوجبلالأسودالجبليحميهاالجنوبومن،قاسيونوجبلحرمون

.الشئرق)1(من

كانتوان،الشترقيةالرياحالمدينةتسودإذ؟للصتحةفلائمبأتهؤصففقد؟مناخهاأفا

الخماسينرياحالربيعفيعليهاتهبأكما،والمطرالثلجتجلبغربتةرياح-أيضآ-عليهاتهبأ

لآخر.وقتمن

الثاني،كانونفنتصففيمئوتةدرجاتستبينالحرارةدرجاتفيهاوتتفاوت

أكثرئمناخالمنطقةتتمنع،الغالبفي؟ولكن،خزيرانئنتصففيدرجةوعشرينوسمت

والضيفوالتهارال!يلفيالحراريالمدىيزدادحيمث؟اثجاورةالشثرقتةالمناطقمناعتدالآ

.البقاءتلكفيوالشئتاء)2(

منالممتذةالمشهورةالغوطةخلالمنالمدينةجماليةزيادةفيبردىنهرأسهموقد

عتيبة،بطائحمنغربآذلكمنأبعدمياههاتفيضأنقبل،المطرقليلإقليمإلىئبنانجبال

وتجاريآ،حضارتآمركزآصارتإذ؟الرياضمنروضة-بحق-ئغذالرآئعةالواحةوهذه

،الجنوبإلىال!ثئمالمنالممتذالالريقعلىولوقوعها،جهةمنترشهالخصولةوذلك

وثلاثمائة،ئستانآلافخمسةعلىالفوطةهذه)تشملإذ؟)3(الذاخليةالأراضيمخترقآ

)9(الحمويياقوتذكروقد،كرمآ()"(وخمسينخمسمائةوعلى،ئستانآوأريعينوخمسة

احتقت-الموقعبهذا-ودمشق،الأبلةونهر،بلخونهر،دمشقغوطة،)6(ثلاثالذتياجتات

المتوستط.البحروسواحلالعرببلادبينالتجارةحركةفيمهمةمكانة

.9265/،الإسلائهالمعارفدانرة،دمشقمادة،هارتمان)1(

.9265/،المعارفدائرة،دمقمادة،هارتمان)2(

بالأسواقتمربقناطر،الخاصةالئئوتعلىماءهوئوزع،المدينةداخليجريكانأبانةنهرأنبنيامينويذكر)3(

.151ص،4391،بغداد،اط،حذادعزراترجمة،بنيامينرحلة،التوراةفيجاءكمابردىفووأبانة،والأزئة

،المثئام،بهنسيعفيف.الاص،دمشقغوطة،عليفيدئخئد،13ص،الخطيرةالأعلاق،شدادابن)،(

.9265/،الإسلاميةالمعارفداثرة،دمشقمادة،هارتمان،401ص

.4264/،الئلدانمعجم)5(

ئعجم،الحموي،الأبلةوجقلرة،بوانوشعب،سمرتندوصفد،دمشقغوطة:أريعالا"نياجئاتوقيل)6(

.2264/،الئلدان

31

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لتاريخي:اءستقرالاا:نيآثا

الحياةعلى-فباشربشكل-اثرتإماراتالإسلاميالتاريخمنالمرحلةهذهفيظهرت

بعد،البلاداستقلالئحفقأنالإماراتهذهاستطاعتاذ؟دمضلمدينةالعاقةالمم!ياستة

هذهومن،فهقةإسلامتةحكمأنظمةئقيموأن،الستواءعلىوالمغربالمشرقمنالغزاةطرد

الإيجاز:وجهعلىالإمارات

م(:759-468969/-)935الفاطميؤن)1(-أ

جعفراستطاععندماوذلك،م935969!/عامفنذالفاطمئينحكمتحتدمشقكانت

الخطبتموفطعت،الفاطميللخليفةالخطبةوأقام،عنيفةمقاومةبعددحش!امن)2(فلاحبن

فقد،فستقرة)"(غيرظقتدمشقعلىالفاطمتينسيطرةولكن،العتاسيين)3(الخلفاءعن

وسوءالحكومتةالمفاسدفيذلكواثر،بطويلةليستدمشقفيالولاةحكمفذةكانت

أدىتما،بالرراعةوالاهتمامالسئوربترميمالؤلاةهؤلاءقامفقدهذاومع،الإدارة

وغلاءالمحياسيةالاضطراباتولكن،السئور)9(خارجالرزاعيةالضواحيمنعددظفورإلى

محاسنة،خينئحمدللد!ور(الفاطميالحكمخلالدمشقمدينة)تارلخغنوانهائهئةدراسةفناك1()

.الاستزادةأرادلمنفلئراتجع؟1،1002ط،وائللأدارا

سنةدمثمقدخولاستطاع،أفريقياصاحب،الفاطمينعيمأبيالمعرئؤادأحد،الكانيفلاحبنجعفرعليأبو)2(

ابن،فتلأنالىعنهاالذفاعواستطاع،المدينةفيالقرمطيالحسنوفدحين،036هسنةحئىوظل،ثه95

.1312/،الأعيانوفئات،خلكان

القاهرة،الشئئالالذينجمالنحقق،الخلفاالفاطم!ينالأئفةأخبارفيالخنفاائعاظ،المقرلزيالعئاسأبو)3(

.ك!1128/،والتهايةالبداية،كثيرابن،175ص،4891

دشق،فربالاكةمعركةبعدالقرمطيالحسندخلهاحينوذلك0360،سنةالقرامطةإلىدمشقخضعت)4(

كمازالوالذي،هـ(367-)363التركيالبه!نكينحركةكانتئئمهـ،362سنةاستردادهامنتمكنواالفاطمئينولكن

اص،دثقتاريخذيل،القلانسيابن،حوزتهممندمثقاستعادةمنالفاطميوناشطاع)ذ؟القرامطةئفوذزال

،176ص،الحنفاائعاظ،المقريزي،4536/،5891،الربيالكتابدار،العتر،خلدونبنالرخمنعبد.02-

بعدها.وما،ذ5ص،7691،بغداد،طا،الثأمبلادفيالسئياسئةالحياة،المعاضيديخايثع

.6!اص،دمشق،خئرصفوح،32ص،الئامدث!ق،سئوفاجيه)3(
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والحاجةالمجاعةانتشارمن،أم468750!/سنةحدثماوآخرها،الأقواتوقكة

.الغذاء)1(إلى

هـ/468سنةدمشقعلىالستيطرةمنتمكنواالذينالستلاجقةمهقةستقلهذاكل

ذلكعلىساعدوقد،حصارها)؟(بعدالمدينةدخول)2(التركمانيأتشزاستطاعحين،أم750

الستلاجقةفأعاد،الحالةهذهتحتتسليمها)"(إلىأهلهااضطرتما،إليهوالحاجةالغذاءانتفاء

.)9(الفاطميباللهالمنتصرالخليفةعنالخطبةوفطعت،باللهالقادرالعتاسيللخليفةالخطبة

:(ام146-5417501!/-468)لممنلاجقةا-2

جهة،منلهدمشقباستسلامئبلغهبغدادفيالخليفةإلىالئركمانيأتشزويعث

الرزاعيةالغلأتإطلاقعلىحقلهتما،أخرىجهةمنالأقواتوققةالأسعاروارتفاع

الخليفةأتشزأبلغكما،أهلهاحالتحسينإلىذلكفادى،أعمالهامنوالغوطةالمرجلفلأحي

منابرعلىبهائؤد!كانأنبعد،(العملخيرعلى)حيخملةبدمشقالآذانمنحذفأته

فوافقتهمعلىيدلأهذاالتلاجقةفعلولعل،الفاطمئةالفترةفيالمثتاموسائردمشق

بمصر.الفاطمئةللخلافةا؟ينةالمذهبئةالجوانبفيولاسئما،سياستهافيالعباسيةللخلافة

فهاجمته،إلىالفاطمئونيعودأنوخشي،الشئامويلاددمشقفيلأتشزالأمراستقر

لكته،أم946760/سنةوذلك،مصرإلىوسار،!الئركوالتركمانالعربمنحملةفجقر

ولائهابإعلانالشتامبلادفيالرئيسةالمذنأثرهعلىحرئر،ذريعآفشلآمسعاهفيفشل

بقيادةدمشقلحصارجيشآالفاطميالخليفةأرسلأنخالورةالأمرزادومما،الفاطميةللخلافة

.601-801ص،دمشقتارلخذيل،القلانسيابن(1)

كثير،ابن،الفاطمئنأيديمندمثقاستعادقنأؤلوفو،المعظمباسثوئلفب،أوتبنأتثزالأقسيس)2(

.122-12012/،والثهايةالبداية

بنكرمبنعدي،الفاطمئينقتلمندمثمقنائبحبدرةبنالمعلىعهدفيهـ،468سنةدمشقخوصرت)3(

.8122/،7891،تيروت،التاريخفيالكامل،الأثير

المعروف،المصمودييحصبنانتمارعليهووئوا،حيدرةبناثعلىالفاطمئينعاملوطردوا،دمشقأهلثار)،(

منالمدينةحصارإلىاضافة،الأقواتوقفة،الأسعارغلاءالىأدىئما،البلدادارةي!تطعلمالذيالذولةبرزبن

.8122/،الكامل،الأثيرابن،أتشزقتل

!و.ص،ال!باسئةالحباة،المعاضيديخاشع،12012/،الفايةوالبداية،كثيرابن،8122/،الكامل،الأثيرابن)5(
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دعوته،لتىالذي،تتش)1(فراسلةالىالئركمانيأتشزدعاهذاكل،الجئوشيالذولةنصر

.الستاحل)2(إلىوتوخه،بجيشهالذولةنصرعاد؟ذلكأثروعلى،دمشقالىوتوجه

قت!ةتتشولكن،لهطاعتهوأعلن،لاستقبالهأتشزخرج،دمشقإلىتتشوصلوتفا

.أم)3(472970!/سنةينهماخاضةلأسباب

وعدل،بأهلهاالستيرة)أحسنإذ؟(أم490-4879701!/-471)تتشخكتم

أقستقر)؟(منكلوصار،وفلسطيندمشقشملتحئى،كثيرآمملكتهوتوشعت،!هم()4(

علىللاستيلاءهؤلاءسعىو!لفا،خدمتهتحت،الرقاصاحبويوران)ل!(،حلبصاحب

عضار،بنالملكجلالحكمتحتكانتالتي،وطرابلسفلاعببنيحكمتحتحمص

ذلك)7(.تحقيقفيفشلا،تتشمملكةإلىوضفها

إلى)وعاد،4863901/سنةهيتعلىفاستولى،)8(ملكشاهموتتتشاشقبل

له،الاستسلامأقستقرمنطلب،العسكرتجقغأنوبعد،()9(ال!متلطنةلطلبيتجقزدمشق

صاحبهأولادبينالخلافدلتأنبعدستماولا،فعارضتهعلىيجرؤلملأنه؟فاجابه

بل،فحسبهذاوليس،معهوصار،فصالحه،معارضتهعلىلهطاقةلاأتهوعلم،ملكشاه

عليهمائشير،أنطاكيةصاحب،سيانوباغيوحرآنالرهاصاحببورانإلىأرسل

.!12/،الأعانوئات،خلكانابن،سلجوقبنميكائيلبنداودبنأرسلانألببنشث!سعيدأبوالذولةتاجفو1()

.8126/،الكامل،الأنبرابن)2(

فقبض،يقبلهالمبأفورفاعتذر،ذلكعلىوعاتبه،تلقيهفيكثيرآتعدلمأنهوهي،واهيةلأئورأتثزفتل)3(

.26ص،مصراخبار،ميسرابن،8126/الكامل،الأثيرابن،ومتهلة،الحالفيعلبه

.8126/،الكامل،الأثيرابن)4(

.218-1217/،الأعيانوفئات،خلكانابن87!،ت،الذولةقشمالملفب،اللهعبدبنأقسنفرسعيدابو)3(

.1218/،الأعيانوفيات،خلكانابن،أرسلانألببنملكثماهاللطانمملوكوفو)6(

الذيطرابلسصاحب،عئارابنلهدترهابحيلةأصحابهعنهانففنفقد،معهقنخفودتوحيدفيتتشثل)7(

بتلكالوابالىوالئقام،بالبداللطانمنبيدهالتيالمناشيرعليهوعرض،والئحفبالهداياأقستفرإلىبعث

أثرهاعلىفرحل،ال!ئلطانمعصيةمنأتابعكلاأفستقر:فقال،ئحاريتهمنوالتحذيرمعهوال!ثئذئمساعدنهالبلاد

.8016/،الكامل،الأثيرابن،ذلكعنفرجع،تتشوتركوا،عئارابنمع

،خلكانابن483ء،،الذينجلالالملفب،سلجوقبنميكائيلبنداودبنئخمدأرسلانألببنأبوالفتح)8(

.375-4037/،الأعيانوئات

.8166/،الكامل،الأثيرابن)9(
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إلىفتوخهأالثلاثبالقوىتتشسار؟ويعدها،)1(ملكشاهباولادكانمايرواحتى،بطاعته

الممئلطنة.علىللحضول؟فارس

سنةففتحها،)3(نصيبينإلىصارئتم،الرخبة)2(علىاستولىطريقهوفي

استولىكما،)4(عقيلبنيإمارةأنهىوبذلك،الموصلصاحبعزلكما،ام486390/

مكانه،إلىالرخوعقررحينتغترتخالتهولكن،)ل!(مروانبنيحكامهامنميافارقينعلى

والرها)"(.حلبصاحبمنكلتركهأنبعد

دخولها،منواستطاع،(أم490)487!/حل!تتتش!حاصر؟ذلكعلىفعلوكرد

.نفسها)7(الس!نةفيئوفيإذ؟طويلآبهاينعملمالتيإمارتهالىوضفها

صارتوالتي،دقاقاثئوكوشمس،رضوانالمفوكفخرأحدهما؟ولذينتتشترك

تؤهلهسياستةبمقدرةيتمتعلمولكته،(أم401-8945901!/-)948حضتهمندمشق

عشرالحاديالهجريالخامسالقرننهايةفيالمنطقةعاشتهاالتيالقلقةالأوضاعلمواجهة

عليهائطلقالتيالحاكمةالئئوتاتبعضظهرت؟للنهروفوكنتيجة،الميلادي

طفلآتركإذ؟أم(401وو/894سنةدفاقوفاةبعدنشاطهازاولتوالتي،)الأتابكيات()8(

الحكم.بمهضاتيقومأنأيستطعلمصغيرآ

.167-8166/،الكامل،الأثيرابن)1(

34.-333/،الئلدانئعجم،الحموي،دمشقإلىالالرلقفيوقيل،رمشقفرىمنقرلةالرخبة)2(

.5288/،الئلدانئعجم،الحمويالمثتامإلىالموصلمنالقوفلجادةعلىالجزيرةبلادفيعامرةمدينةنصيبين)3(

،بغداد،الموصلفيعقيلبنيدولة،المعاضيديخاشعانظر،العقيليمرعشإبراهمالأخيرحاكمهاكزل)4(

.137ص،6891

ترجمة،الحاكمةوالأسرالأنسابئعجم،زمباورانظر،مروانبنيحكام486()مخر-)413منصورالمظغرأبو)5(

.702ص،0891،تيروت،و،خرونكاشفال!يدة

.151-1901/،6891دممثق،الدفانساميتحقيئ،حلبتاريخفيالطلبزيدة،العديمبنغمر)6(

خرجوعندها،وبغدادالشئامفيالمنابرعلىلهفخطب،عليهامكل88سنةعليهاواستولى،الريإلىتتشتوخه)7(

،27ص،دمشقتاريخذيل،القلانسىابن،تصشبهزيمةانتهتمعركةدارتإذ؟لمحاريتهأصبهانمنروقبركيا

.8176/،الكامل،الأثيرابن،132ص

أولادفرئيعلىئطلقوكان،أميرومعناه:وبيك،أبومعناه:أتامقطغيثنمنمكونئركيلفظالأتابك)8(

اماوهى،البلاديحكمونالأتابكهؤلاءوصار،1316/الأعيانوف!ات،خلكانابن،الأتراكمنالتلاجقة

.72ص،7291،تيروت،والغربالثترقبينالع!قات،عاشور،تسلطهمحسبكبيرةاتابكئةأوصغيرةأتابكية
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)794-سنةوعشرينخصسآحكمإذ؟دمشقأتابكيةئؤسئسأنطقكين)1(استطاع

القلانسيابنقولحذعلىالحالعهدهفيتحستنتوالتي،أم(128-4011هـ/522

الأسعارأنواتفق،سياستهبجميلوغمرت،بايالتهوأعمالهادمشقأحوال)وحسنمث

دمشقباطنفيالأملاكعمارةفيالرعتةوانبسطمت،ظهرتوالغلأت،رخصت

أتى؟عهدهوفي،...()2(فيهمالعدلوبذل،فعاملتهوإجمال،سيرتهلإحسان،وظاهرها

فيونزلوا،دمشقعلىوحملوا،ام126هـ/052سنةوذلك،فلسطينجهةمنالإفرنج

بكرديارفيللئركحانذلكأثرعلىطغتكينفراسل،سفحيا)3(قريةعندال!تغيرالمرج

ومملكةدمشقبينفعاهدةعقدبعدالمدينةعن،)4(الإفرنجبنروحالحالوانتهت،وغيرها

فيوتستبت،)9(تجاريةمنافعبهاالإفرنجحققوالتي،أم205801!/سنةالمقدسبيت

سنةطغتكينوئوقي،الاقتصاديالمردودذاتالمناطقلبعمقطغتكينخسارة

.للعهد)6(ولتآبوريالمئوكتاجابنهتاركآ،ام522128!/

استيزارإلىويادر،منصبه،(ام013-1128هـ/525-)522ئوري)7(المفوكتاجاستلم

قادمالباطنتةمنداعتةأتىأنوصادف،الرعيةعندالكلمةنافذكانإذ؟المرزياني)!(طاهر

أرسلانألببنتتشالذولةتاجمملوك،ال!ثتامصاحبأتابكبناللهعبدبنطغتكينمنصورأبوالذينظهير)1(

للالاعةالمصرئةالمزسئسة،والقاهرةمصرئفوكفيالرأهرةالئخوم،بردىتغرىابنهـ/522سنةئوفي،الممئلجوقي

.77ص،9691،تيروت،والمثئاممصرفيالمماليكدولةقيام،العئاديالحميدعبد5524/ت.ب

.145ص،دثقتاريخذيل)2(

.8322/الكامل،الأثيرابن،دمشقنواحي)حدىالضفرمرجفرىإحدىوهي)3(

.8322/،الكامل،الأثيرابن)4(

كردئختد،2915/،6791،تيروت،العرينيالبازال!يدترجمة،الضليبئةالخروبتاريخ،رنسيمانستيفين)5(

.393ص،2891،دمثق،ال!ثئامخطط،علي

اء!ا.؟هث!+عح3ول4*3ح3ء"،3140*4!كااأعلاهول04+،8.12.0379،1

عليهمالانتصاراستطاعوالذين،الإفرنجللقاءخروجهعندوذلك،دمشقفيالمفوكتاجابنهطغتكينترك)6(

.8322/،الكامل،الأثيرابن،التركمانبمعاونة

ئخئدبنئوسى،325ءسنةئوفي،كثيرةمناطقيضئمأنواستطاع،طغتكينبنئوريالمفوكتاجئو)7(

.12218/،والتهايةالبداية،كثرابن591،1/3231،الهند،اط،الزمانمر،ةذيل،اليونيني

ابن،الرعئةعلىالكلمةنافذوكان،ئوريابنهثئمومن،طفتكينوررالمرزيانيسعدبنظاهرعليأبوالوزيروئو)8(

صكلهـ.،8291،العرممياالرأهلددار،2ط،الفيحاءدمثقفيالغئاءالروضة،ق!اطليئعمان،22هص،زيل،القلاني
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كثير،خفقفتبعه،الوزيروأعانه،مذهبهإلىالتاسدعاالذي()بهرامئدعىبغدادمن

نأفقابلدمشقتسليمعلىالإفرنجراسلأتهلدرجة،لبهرامالأمرفعظم،بانياسوأعطاه

بالأمر،علمئوريولكن،)1(المدينةلحصارالإفرنجزحفت؟ذلكأثروعلى،ضورآئسلموا

تقا،الإفرنجوجدوهكذا،طاهروفلرهقتلوكذلك،دمشقفيالإسماعيليةبقتلفأمر

سنةوفي،ورحلوا،تركوهائتم،لمذةالمدينةفحاصروا،تبذلتقدالنهروفأن،وصلوا

فتأئرآجسمهفضعف،انتقامآفجرحه،ئوريعلىالباطنيةأحدوثب،(ام131هـ/)525

.()2(ام526132!/سنةومات،بذلك

منبوصتةأم(135-1131هـ/952-)ك!52إسماعيلالمئوكشمسبعدهمنالحكمتوق

ذإ؟المجاورةالأراضيوتحريربناءبأعمالالقياممنحكمهفذةخلالواستطاع،)3(والده

الإفرنج،معتهاونأنإلى،والشتقيف)4(وشيزرالقبوةوحصتيئبعلبكضتممناستطاع

ذإ؟قتلتةبهعلصتفلقا،أقه)؟(قتلحاولفقد،ظالمآإسماعيلوكان،دمشقإلىفرجع

.35،ام952!/سنةوذلك،()ل!(مقامهمحمودأخاهوأقامت،حضرتهافي)فتل

والدته،منبوصيةالحكم،(أم913-1135هـ/533-)952محمودالاينشهابتولى

حلب،إلىورجع،أهلهاصالحولكنه،دمشق)7(زنكيالذينعمادحاصر؟عهدهوفي

اتفقواماخلافوجدواأنبعدانسحبواولكنهم،أم228هـ/323سنةوذلك،دشقلحصارالإفرنجزحف1()

.328932-8/،الكامل،الأثيرابن،عليه

.023-922ص،دثقتاريخذيل،القلانسيابن)2(

.235-234ص،دمشقتاريخذيل،القلانسيابن)3(

أخاهأنتلغة،اثفوكشمسقلكفلقا،يحفظهفستحفظباعتبارها،المفوكتاجالىتابعةالمناطقهذهكانت)4(

الأثيرابن،عليهماوسيطر،فسار،رفض،تسليمهامنهطلبوءلما،مثلهراسلهماقدبعلبكصاحبمخئد

.8338،342/،الكامل

ابنالذينبدر،قتلةرؤجتالتيالأخرىأعمالهعلىفضلأ،العدؤمعبالئعاونبلادهبخيانةالمفوكشمسقام)5(

أمين،13صه،7191،تيروت،طا،زايدمحصودتحقيق،الئورئةالسئيرةفيالدرلةالكواكب،شهبةفاضي

.86ص،4891،تيروت،2ط،الئكئبات،الريحاني

زقمتحت،التجف(اثؤمنين)عأميربمكتبةمخطوط،دمشقمدينةتاريخ،عساكربنالخسينبنعلي)6(

.8346/الكامل،لأثيراابن،911ورقة،65ج،801175/

الذينعماد،218-1217/،الأعيانوفيات،خلكانابن،ترعانملاللهعبدبنسنتربنالذينعصادوفو)7(

وبعدها.،31ص،8591الموصل،زنكيالذينعماد،خليل
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القلعة،فيبفراشهفقتلوه،غلمانثلاثةمناغتيالعمليةإلىتعرضالدينشهابأنغير

أثناءوئوفي،مرضالذينجمالولكن،)1(مكانهبعلبكصاحبالذينجمالبأخيهوأتوا

.()2(م5339133!/سنةالمدينةحصار

بن)4(الذينفجيبربإحضارفقام،أتشز)3(الذينفعينالمديثةبشئؤونالقائموكان

الدينفجيبرنجد؟ولهذا،الحكمإلىالؤضولمنوقكنة،أبيهمكانوؤضغة،ئوريمحقد

دمضق،أفوربتدئرالذينفعيننهض؟هذاومع،لهمكافأة)ل!(بعلبكالذينفعينئعطي

سيفراسل؟النهروفلهذهونتيجة،،م542147!/سنةالإفرنجلحصارتعرضهامنبالرغم

الهزيمةئلحقأناستطاعتكبيرةفوةإرسالالىبادرالذي،الموصلصاحب)ل!(غازيالذولة

،ء)7(
.)8(فراقهعلىالناسوحزن،الدينفعيناثذةهذهفيوتوفي،ءفرنجبا

شئؤونفيالمستمرالإفرنجتدمحلإلىاذىدمشقفيالذينفعينتركهالذيالفراغإدن

سنةالمدينةحاصرالذي،الذيننورضذبهميستنجدالدينفجيبرنجد؟ولهذا،المدينة

ير)9(
جماعةؤفوفولكن،حكمهزوالالدينئوربسيطرةوجدلأنه؟أم154هـ/954

.ام)11(954154/سنةدمشقمدينةعلىالاستيلاءلهسقلالدينئورجانبالى)15(الأحداث

.8364/،الكامل،الأثيرابن،926-268ص،ذيل،القلانسيابن1()

.38ص،6391،مصر،طيماتالقادرعدتحقيق،الأتابكئةالذولةتارلخفيالباهر،الأثيرابن)2(

بنالعمادابن544ء،سنةئوفي،طغتكينمماليكأحد،حلبفيالأئورأتشزئدئرابنالذينئعينفو)3(

.4138/ت،ب،تيروت،دهتتنأخبارفيالذهبشذرات،الحنبلي

الذهب،شذرات،الحنبليهـ/364ت،التركىئوريالذولةتاجبنئخئدالذينجمالابنالذينئجيبر)4(

.034ص،لأنسابائعجم،زامباور،4121/

كه.8ص،الباهرالتاريخ،الأثيرابن)5(

.3173/الأعيانوفئات،خلكانابن،الموصلصاحب،غازيالذينسيف)6(

.88ص،الاهرالئاريخ،الأئيرابن،092ص،دمشقتاريخذيل،القلانسيابن)7(

.48ص،الغئاهالروضة!قساطليئعمان)8(

الأمروزاد،فيهاواليوالئهبالفتكوأكروا،اعمالهعلىالغارةوتابعوا،الذولةئجيبرالإفرنجعاستضعف)9(

.1236/،الروضتن،شامةأبو،وياخذهايأتيرسولهموكان،سنةكلقطعئةالمدينةأهلعلىجعلواحين

،كثها(الرجولةوأئوربالفئؤة)ئدينونبأنهمخبيرابنوصفهموقد،الأخلاقبمكارمتمتعواجماعةهمالأحداث)15(

.025ص،ت،ب،مصر،العربعندالفئؤة،الذسوقيكمر،252ص،الرحلة،المدينةسكانعلىئعينأثرولفم

.701-601ص،الباهرالئارلخ،الأثيرابن،327ص،دمثقتاريخذيل،القلانسيابن(11)
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:أم(181-هـ/5771154-)954لزنكيؤقا-3

الأهاليلهفتحإذ؟والرناطرة)1(الأحداثئمعاونةالمدينةدخولمنالذينئوراستطاع

الذي،الذينفجيبرفيهاكانالتيالقلعةباستثناء،المدينةوق!ك،فدخل،ال!ثئرقيالباب

فيها،استقرإذ؟إليها)2(ورحل،فأجابه،دمشقعنعوضأحمصحكمفمنحه،معهائفق

القضاءالذينلئوريسترتما،البلادصاحبفوكانأنبعد،الذينلنورتابعأصار؟ويهذا

أجلها؟منأبوهجاهدالتيالوحدةلتحقيقأمامهالالريقوفتح،الثركتةطفتكيناسرةعلى

حكمتحتترزحكانتالتيطعاتوالمظالولاياتلمهاجمةالوحيدالمعبردمشقكانتإذ

.)"(الإفرنجالمحت!ين

المدينة،وئخاروالفضاةالفقهاءقخضغ،حولهالففوببتأليفأعمالهالايننورويدأ

البلاد)4(.افورفيوشاورهم

فينجحوشوريامصربينالمشتركالققاءأنالستابقةسيرتهفيالتاريخلناويروي

الوحدةلئواةصلبةقاعدةئشكلانأتهماظهرحئى،الهزيمةبهوألحق،اثشتركالعدؤئواجهة

ئورمنالتجدةيطلب،دمشقإلىشاور)6(شئجاعابيتوخهنجد؟ولهذا،الشتاملة)5(العرلتة

الخليفةعهدفيوعزله،الوزارةعلىسيطرالذي،سوار)7(بنضرغامفنافسةعلىالدين

الدينلئوريكونأنعلىبينهماالاتفاقتتموقد،أم)"(162هـ/558سنةالعاضدالفاطمي

حاشية،185/،الروضتين،حلميئخفد،والقلاقلالفتنبتحرلكئولعةالمدينةسكانمنفئةئمالرتاطرة)1(

.زتم)5(

شامة،أبو،701-601ص،الباهرالئارلخ،الأئيرابن،327ص،دصثقتاريخذيل،نيالقلاابن)2(

نأإلىفناكوظل،ببغدادالثظام!ةالمدرسةمندارآلهابتنىإذ؟العراقإلىسارالذولةئجيبرأنوئذكر،الروضتين

.392/،1325،مصر،طا،البشرأخبارفيالمختصر،الفداءأبوابسماعيلالذينعمادمات

.1216/،الروضتين،شامةابن)3(

.1241/،الرؤضتين!شامةأبو)4(

.126ص،0891،تيروت،والضليبئونالفاطمئون،فيصلتوفيقفهمي)3(

ابن،ضرغامومنهم،اكفسينمنعددلهوكان،مصرفيالفاطميالخليفةوزير،ئجيربنشاورشئجاعأبو)6(

.1/133،الروضتين،شامةأبو،21هص،الباهرالثاريخ،لأثيرا

،القاهرةإلىويتقذم،الجئوعيجمعأناستطاع،المنطقةأمراءأحدوفو،بالمنصورالملفب،شوربنضرغام)7(

.232-1331/،الروضتين،شامةأبو،شاورعنبدلآالوزارةمنصبوششلم

.1331/الرؤضتين،شامةأبو،12صه،الباهرالئاريخ،الأثيرابن)8(
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الى)1(شيركوهالدينأسد-بالفعل-ستروقد،إمرتهتحتويكون،المصريةالبلادمنحص!ة

إلىداعادتها،الوزارةمنضرغامخلعمناستطاعإذ؟أم955163!/سنةبالعساكرمصر

وانقلب،لعهدهفتنكر،كلهاالفاطمتةالخلافةمصيرعلىبالخطرأحس!شاورأنغير،شاور

إلىسارحين،الاينأسدضذبهمواستنجد،الإفرنجراسلأئهلدرجة،الذينئورعلى

حربه،علىواجتمعوا،نجدتهإلىففرعوا،م4166هـ/562سنةوذلك،الثانيةللمرةمصر

ففكروا،رجلألقيئعلىيزيدلاعددهموكان،الهزيمةمنعساكرهبعمقخاف؟ولهذا

قائلآ:الذوريةالمماليكاحدوفو،)2(برغشالذينشرففاعترضهم،المئتامإلىبالعودة

عدنالأن؟والله،امراتهمعبيتهفييكونبل،المفوكيخدمفلاالأسرأوالقتاليخاف)قن

وجامكتة،أقطاعمنمالنامنلياخذن،فيهئعذربلاءولا،غلبةغيرمنالذينئورإلى

أموالتأخذون:ويقول،هذايومناإلىخدمناهفنذأخذناهمابجميععليناوليعودن

الذينأسدواستطاع،الكفار()ر(إلىمصرمثلوئسفمون،عدوهمعنوتفرون،المسلمين

هذهمنبعضهمعجبوقد،والإفرنجشاورجفوعأماميقفانمعهوقنذلكأثرعلى

يجدلم؟ولهذا،()4(الستاحلوإفرنجمصرعساكرتهزمفارسألقيئ)إنبقولهمالحادثة

قريةاىيتستمواولا،البلادفيالإفرنجيبقىلاأنالاينأسدفأجابه،الضلحسوىشاور

.)7(دمشقإلىعادثتم،منها

معبالتعاونإلأذللثيتحققولم،مركزهعلىيحافظأنمنشاورعلىلائذكان

الذينئورليمنعوافرسانهممعأبوابهاتكونوأن،القاهرةبشئحنةوعدهمالذين،الإفرنج

كلمصردخلمنلفميكونأنعلىينص!اثطهدةفيبندوثقة،إليهمعسكرهإنقاذمن

سنةفيوذلك،فباشرةمصرمنالذينأسدخروجبعدحدثهذاكل،دينار)6(ألفمئةسنة

الأثير،ابن364!،سنةوفاتهحئىالذينئورخدمشئجاعقائد،أ؟لوبالذيننجمبنشيركوهالذينأسدفو)1(

.911ص،الباهرالثاردخ

.959/،الكامل،الأثيرابن،مقدامآلثئجاعآوكان،الذينئورمماليئااحد،سقصصاحبئرغشالذينشرف)2(

ئفرفي،واصلبنسالمبنئخئد،1165/،الرؤضتين،شامةأبوالمعنىوينفس،959/،الكامل،الأثيرابن)؟(

.1148/،591و،مصر،الش!الالدينجمالتحقيق،أئؤببنيأخبارفيالكروب

.1363/،الروضتئن،شامةأبو،133ص،الباهرالئارلني،الأثيرابن)4(

.1/366،لرؤضتينا،شامةأبو3()

.1/366،لرؤضتينا،ضامةأبو6()
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المحتمل،العدؤمنلئنقذهالذينبئورالعاضدالفاطميالخليفةفاستنجد،م5624466ء/

،ام564168!/سنةوذلك،الثالثةللمرةشيركوهالذينأسدلهؤيغث،الذينئورفأجابه

.)1(يرافقهأنالذينصلاحمنالحملةهذهفيوطلت

وتمكن،العاضدالخليفةوزيروئصبح،مصرعنالإفرنجيدفعأنالذينأسداستطاع

توفيفقد،الوزارةفييستمرلمامرهولكن،والئهيالأمربزماموأمسك،البلادحكممن

)2(.الدينصلاحأخيهابنوخلفه،نفسهالعامفي

العاضد،الخليفةعنالخطبةققطغ،نورالدينرغبةتنفيذمنالدينصلاحاستطاع

مرض،فرصةلهتوقرتحين؟منذاك،مصرفيجديدمنالعتاسيةللخلافةالخطبةوأعلن

بنفخقداللهعبدأبوالذينشمسقامحين،أم)3(956916!/سنةفيالعاضدالخليفة

للخليفةخطبتهفيوالذعاء،للعاضدالخطبةبقطعمصرفيالبعلبكيالمضاءأبواثحسن

.)"(اللهبئورالمستضيءالع!اسي

عمادكاتبهمنوطلب،العتاسيةللخلافةالسئياسيالكسببهذاالذينئورابتهج

بحضرةئقرأخاضةوبشارة،كفهالإسلاميالعالمفيئقرأعاقةرسالةيكتبأنالذين

مصروحدةجوهر-الحممةفي-وهي،بجوابهاالبشارةعادتماوشرعان،بغدادفيالخليفة

ضحبتهوؤزد،صندلالدينعمادالخليفةمنرسولالعزيزداراستاذوصلفقد،والمثئام

المذقبوطوقه،الموشتةوحلله،ال!سئوداءباهبتهفجضلآفعظمآمكفلآالذينلئورالشتريف

الذيوانكتابفرأإذ؟مشهودأيومآوكان،والخواص!الذولةأكابروحضر،الجليلولوائه

فيالطوقووضع،الستيقينوتققد،الفرجئة)؟(الذينئورلبسئئم،التاسمسمععلى

.1/366،لرؤضنينا،شامةأبو(1)

.9201/،الكامل،الأثيرابن)2(

شامة،أبو،العربيةالذولةحاضرةإلىمصروعادت،الفاطميةالخلافةإنهاءعنأعلن؟التنةنفسفي)3(

.284-12283/،والتهايةالبداية،كثيرابن،1205/،الرؤضتين

،ول،"لث!1هي3،+4،0!،ول"+ع74ألم633"،لا،فى!*ا3،+!اع"+ءأ+!ا؟أ31410"1+04+هلا20.76191!24.كه

.1002/،أيوببنيأخبارفيالكروبئفرئج،واصلابن،1292/،الرؤضتين،شامةأبو)4(

إسماعيلالحسنابو،أيفأالئساءلباسوهي،الولرالمئوفمنوئصنع،سعةوله،كئانلهواسعثوبوهي)5(

.54ص،الباهرالئاريخ،الأثيرابن،498/،ن،ب،تيروت،الئجارفيالمكتب،المخمئص،سيدهابن
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السئيقين،وتققد،رأسهعلىمنشورالأسودوالفواء،القلعةداخلمنراكبأوخرج،غنقه

الذفب،عليهوئثر،دمشقظاهرإلىوخرج،والشتاممصرالإقليقينتقليدهعلىدلالة

تقليدمنالئاسعجبوقد،)1(القلعةالىعادئتم،الأخضرالميدانإلىمسيرهفيواتهى

تقليدمعنىعن)وسألمت:بقولهذلكعنشامةأبوروى؟ولهذا،الذينلئورالخليفة

.البلذين()2(بينلهوللخفع،ومصرللشحامفما:فقيل،الستيقين

القضاءالستيقينبتقليدالعئاسيالخليفةجمعهاالتيالوحدةهذهمنالأملكانلقد

خشبيمنبربضنعأمرفقد،القديمةالذينئورأمنئة،الفدسبيتواستعادةالضليبئينعلى

للخليفةجوابهفيجاءماالفكرةهذهئؤكدوئما،المفدسبيتإلىخئوشهتحملهجميل

يتثاقلكانالعاضدالخليفةأنويظهر،دمياطعنالفرنجبرحيلئهئئهإليهبعثحينالعاضد

تقليصهممنهيطلبكتابآالذينلئوريكتبنجده؟ولهذا،بلادهفيالأتراكؤخودمنكثيرأ

بأنهوئعلمه،الأتراكيمدحالايننورإليهقكتمت،وخواصهالذينصلاحعلىواقتصارهم

،الأتراكسهامالألهاليسالإفرنجقنطارتات)3(بأنلعلمهإلأعليهمواعتمدأرسلهم)ما

اللهولعل،المصريةالبلادفيطمعهملزادولولاهم،منهمإلأيخافونلاالإفرنجوأن

.اثقدس()4(بيتقتغبهميستروتعالىشبحانه

فاعتذر،ئحاصرهاكانحين،)؟(نحوالكركبالتحركيأمرهالاينصلاحالىبعثئتم

الديننورفغضب،مصرفيمستتمبغيرالوضعبأنمذعيآ،الفذومعنالدينصلاح

نأبعدولاسئما،مصرلذخولالأوضاعئرتبنجده؟ولهذا،الكركحصاروترك،لذلك

.ائوب)6(الديننجمأبوهفقذمتهموفي،الذينصلاحاسرةأفرادمصرإلىالتحق

.921-2218/،الكروبئفرئج،واصلابن،1503/،الروضتين،شامةأبو()1

.1505/،الروضتين،شامةابو2()

مننوعمنئصنعلأئهابهذاوسئئيت،53.!عول(ا)!هئونانيأصلمنلفظةوهي،الرقاحمننوعوهي)3(

.)2(زقمحاشية،1183/،الكروبئفرئج،الثيالالذينجمال،بالئونانئةالاسمهذايحملالخثب

.1183/،الكروبئفرئج،واصلابن)4(

ومرعشوأنطاكيةكطرابلس،أخرىمناطقعلىوأغار،مناطقضئمقدالذينئوركان،الستابقةالمذةخلال)3(

الرؤضتبن،،!ثامةأبو،الكركئحاصركانعندماالذينصلاحالىوأرسل،الوحدةأجلمنومرزياتويهنسا

.346ص،9؟91،القاهرة،طا،محمودالدينئور،ئؤنسخسين،بعدهاوما،1934/

.915-158ص،الباهرالئاريخ،الأنيرابن)6(
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الىالفذومعلىعازمالذينئورأنبلغهعندمائشاوريهمعاجتماعأالدينصلاحعقد

خالفهمالذيوالدهباستثناء،الذينلئورالئصذيعلىبالائفاقالجميعوخرج،مصر

ينتهيأنالقدرشاءحتى،فواجهتهوعدم،الايننورلأمرالإذعانابنهمنوطلب،جميعأ

.التزاع)1(خسموبذلك،أم956172!/سنةالخوانيقبعتةالذينئوربوفاةالأمرهذا

ائفقوقد،إسماعيلبالضالحدعي،الحكميتجاوزلاالسئنصغيرولدآالذينئورترك

،الشتهرزوري)2(الدينكمالالقاضيوأخضر،اللهكتابوأحضروا،تمليكهعلىأبيهامراء

،الخدمأكبر،(الالريحانيالاينجمالوالطواشي،اثقذم)3(بنالدينشمسوالأمير

وائفقوا،المالبيتخازن)6(إسماعيلوالشئيخ،الأعمالامين،)3(العجميبنالدينوشهاب

فيالمرجع!اليه،العسكرفقذمالمقذمبنالاينشمسوجعلوا،الكلمةوحدةعلىجميعآ

الخطبةوإقامة،الضالحالملكفبايعةمنهموطلبوا،الأطرافولاةإلىوكتبوا،كفهاالأمور

فيهاالخطبةبإقامةوأمر،ايامثلاثةللعزاءبمصرالدينصلاحجلسحينفي،باسمه

.)7(السكةباسمهوضرب،للصالح

الذينجمالوانفرد،العساكرإمرةوإليه،بدمشقفأقام؟المقذتمبنالذينشمساقا

جديد؟منبالبلادالإفرنجطمعت،الذولةلأمورمديرآالقاضيوظل،بالقلعةريحان

دفعهم،منالذينشمسيستطعولم،بانياسفحاصروا،الفاعلالسمياسيالفراغبسبب

.أم)8(057175!/سنةوذلك،هدنةيعقدنجده؟ولهذا

.925-1238/،الكروبئفرئج،واصلابن،16صا،الباهرالتارلخ،الأثيرابن(1)

الأثير،ابن،ذلكوغيروالوقفالذيوانمنأئورهجميعفيوالحاكمالبلدقاضيالثثهرزوريالذينكمال)2(

.47ص،دمثقفضاة،طولونابن،9131/،الكلامل

ئوشفالمحاسنأبو583ء،سنةوفتلاإسماعيلالمالحولدهعلىالوصايةنرىئئم،الذينئورأمراءاكابرمن)3(

.6501/،6501/،تب،المصرئةالمزشسة،الرأهرةالئخوم،بردىتغرىابن

بالفلعة،يعتصمنجده؟ولهذا،الذينئورلسئدهالئص!كشديدوكان،الخدمكبيرالريحانيالذينجمالوفو)4(

.9131/،الكامل،الأثيرابن،وولدهالذينئورلصاحبهخيانةذلكاعتبرلأئه؟ئس!مطولم

دار،طا،الىبعةالذولأدب،باشائوسىئخفد،الذينئورعهدفيالأعمالأمينالعجميالدينشهاب)5(

.31ص،6791،الحديثلفكرا

.31ص،المطبعةالذولأدب،باشا،المالبيتخازنإسماعيلوفو)6(

.162ص،الباهرالئاريخع،الأفيرابن)7(

.1233/،الرؤضتن،شامةأبو)هـ(
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الدينصلاحرأى؟ولهذا،الشامبلادفي)1(والضعفالانقسامبدايةالحدثهذاوكان

نأالو:يقولالذينكمالالقاضيإلىقتهتت،استفحالهقبلالخطيرالأمرهذاتداركضرورة

وولاياته،ممالكهأعظمهيالتيمصرإليهلستم،مقامييقومقنبينكمأنيعلمالدينئور

قدوأراكم،غيريبخدمتهوالقيام،ولدهبتربيةأحدإلىيعهدلمالموتعليهئعجللمولو

بخدمةوالدهأنعامواجازي،خدمتكمإلىأصلوسوف،دونيمولايوابنبمولايتفردئم

...()2(.بلادهعنالذفيتركفيصنيعهشوءعلىمنكمكلأوأجازي،أثرهايظهر

بدعوتهمنهمكلوسعى،دمشقفيالأمرفدئريإلىإنذارآالذينصلاحرسالةكانت

هودمشقإلىوضولهمنالهدفأعلنوأتهولاسيما،رضاهليكسب،جانبهإلىللؤفوف

صلاحاشطاعوهكذا،الذينئورالأؤلمولاهوابن،الشئرعيالوريثالضالحالملكخدمة

ئريداته-ؤضولهحين-الاينصلاحوظهر،أمرائها)3(منبطلبدمشقدخولمنالدين

الضالح.الملكخدمة

تركئئم،فيهاليلتهوقضىوالسئرور،بالفرحالذينصلاحدمشقأهلتلفىهكذا

علىيبخلولم،الضالحالملكباسميحكمهادمشقعلىواليأطغتكينالدينسيفأخوه

.)"(وسعادتهمفرحهمفيوزاد،فأرضاهم،الضالحخواص!منوالعطايابالمنحالمدينةأهل

بنالذينسعدوهرب،الخزرئةالبلادعلىفاستولى،أخيهابنبيدمايعضمودودبنالذينسيفطمح1()

الذايةبنعليالذينشمسأئا،الذينئوروفاةأنباءؤصئولبعد؟خاضة،الموصلبقلعةالتائبالخادمكثتكين

بنالدينسعدفاستطاع،نفسهالوتتفيئجبهملمولكئه،الصخالحالملكراسلوافقد؟بحلبالذينوأخوانه

الكامل،الأثيرابن،لهالمخلصينمنأئهلفموأظهر،عليالذينبشمسوالاجتماعحلبالىالؤص!ئولمنكشكين

.1395/،الروضتين،شامةابو،9126/

.27/،الكروبئفرئج،واصلابن،163ص،الباهرالئارلخ،9127/،الكامل،الأئيرابن)2(

فيالمختصر،الفداأبوإسماعيلالذينعماد،91و/،الطلبزيدة،العديمابن،9013/،الكامل،الأثيرابن)3(

ص!ئوياأياعنئصؤرةئسخة،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك،العمرياللهفضلابن،356/الثر،أنجار

.21ورتة،27سفر،)9343(زقمتحتإسطنبول،السئليمانئةمكتة

س!اثهول4ع*ح؟1+حعلا333أعهول340*ثهاياعهح4لاح4ع5أ"3ء4!5ع،33*!أ9؟417-415.0.0491

وقد،6ص،6291،القاهرة،طا،الثحالالذينجمالتحقيق،الذينصلاحسيرة،شدادبنرافعبنئوشف)4(

سيرةبفنوان،الئابفةالالبعةعلىجمةأخطاءفيهاالمحفقتدارك،ئمتازآعلمي!تحفيقأئحفقةجديدةطبعةصتذزت

،3002،الأوائلدار،إيبشأحمدتحقيق،الئوشفئةوالمحاسنالئلطانئةالئوادرالأيوليالذينصلاحالئاصرال!ثلطان

.651و/،الضليبئةالخروبتاريخ،ورنيمان،356/،المختمر،الفداءوأبو
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استجابالذيالموصلصاحبغازيالذينبسيفاستنجدوافقد؟حلبأهلأما

انتهتوقد،)1(حماةفروةعندالفريقانوالتحم،الذينصلاحالىوتوخهوا،لنجدتهم

وحاصرهم،،تبعهمبل،بذلكيكتفلمالذي،)2(الدينصلاحبانتصارب!ينهمالمعركة

.)3(وحماةوكفرطابالمعرةأخذعلىصالحوه؟وأخيرآ

وذلك،والشتاممصرفيالأئودئةالذولةئعلنأنالاينلصلاحالفرصةحانت؟ويهذا

الستهة.مناسمهوأزال،الضالحالملكخطبةبقطعفبادر،فنافسيه)4(علىانتصارهبعد

منالشتامبلادمنقسمبتحريرأمراؤهانجحوالتي،الرنكتةأتاممخرهيتلك

حققواالذينالأمراءهؤلاءفقذمةفييقفالذينئوروكان،المعتديالضليبيالاحتلال

فضلآ،بغدادفيللخليفةالخطبةبعودةالشترعتةوشلطتها،العربتةللدولةالس!ياسئةالوحدة

.والمثئاممصربوحدةللرئكئنالسئياسيالمجدتحقيقعن

أم(:025-هـ/6481174-)057الأيؤبيؤن-4

الملكعجزمنتأكدأنبعد،الشئامقاصدآمصرمنالاينصلاحالسئلطانخرج

الملكأخاهاستخلفوقد،)5(الملكوأعباءبالأمرينهضأنيستطيعلاوائه،لصغرهالمخالح

مصر.فيالعادل

-0117!/675-)566)ل!(اللهبئوراثستضيءالعتاسيالخليفةفراسلةمنلائذ؟ولكن

،بغدادمنالخليفةخلعوصلته؟وبالفعل،الملكمنبيدهماعلىتقليدآلهليبعثأم(917

.335336-3/،الئلدانئعجم،الحموي،فتقابلتينقلعتيقمنمكؤنة،حماةمدينةعلىئثرفمنطقةوهي)1(

.32ص،المطبعةالاؤلأدب،باشا،623/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن)2(

.1264،963/،الروضتن،شامةابن)3(

الذين،ئوردسئدهخيانةبهقاممائعتبرآ،الذيندصلاحئسلمطوديم،دثققدعةفيرلحانالخدمكيراعتصم)،(

الكامل،،الأئيرابن،الذينلصلاحبالاستلاملئقنعهالشهرزوريالذينكمالالقاضيأرسلالذينصلاحولكن

كثير،ابن.2صا،9791،القاهرة،الثبراويقحئةتحقيق،الثئاميالبرقشا،البنداريئخئدبنعلي،131"/

.12288/،والثهابةالبداية

.625/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن-1406/،الروضتين،شامةأبو،5صه،الذينصلاح،شذادابن)5(

ئخئدبنعلي،ام017هـ/566سنةبالخلافةئويغ،ئحئدبنالمستجدئوسئفبنالحسنئخئدأبو)6(

.237ص،7291،بغداد،جوارئصطفىتحقيق،الئاريخئختصراالكازروني

45

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شرعيآخ!قآبحكمهالرشميئالخليفةاعترفوبذلك،وغيرهاوالشئاممصربولايةومرسومآ

.)1(الذينلئور

)قامةفي-أم(391-9581174!/-)057حكمهفترةخلالفي-الذينصلاحؤفق

والحجازواليمنوالشتاممصرشملت،الأطرافوممتذة،الأرجاءواسعةكبرىعربتةدولة

سنةوفاتهأنبيد،له)2(حاضرةدمشقمدينةا957183/سنةاتخذولكته،وغيرها

الكاملة.الإسلاميةالعربيةالبلادوحدةفيامنيتهتحقيقدونحالت،ام391هـ/958

حكمه،سنواتطيلةالمستمربكفاحهحفقهاالتيالوحدةتشئتبدايةوفاتهكانت

.)3(بعدهمنمملكتهبانقسام!هايذانأ

وذللث،المقدسبيتتبعتةحول،)؟(والأفضل،العزيز)4(الأخؤينبينالخلافوظهر

خلفهكان؟ولكن،بينهماللصداما؟شرالستببفوهذاأنيبدووكان،ام095491!/سنة

أحدهم:يقولذلكوفي،ال!ودالأعلامومع،ومصرالثئامببلادبالنلطنةالذيوانمنتوقيعأالخليفةارسل)1(

مبليابالغلاغدوتلقدفضلهالعزلزالملكأئهايا

واليآلهاصبحمتأنلثشرفأائؤمنيناميركفى
الوفياالصنادقذاكفكنتالتوىشح!علىالؤذطارحك

آدمياثبللثيولهالمزخرافةالباسةمنأولاك
وزيارونقأحكتهحتىوبهجةسناالروضلتاسبت

.064-1963/،الرؤضتين،شامةأبو

كونهاإلىبالإضافة،والجزلرةالئائيماللئذنالمحررةالجئوشلانطلاققاعدةاعتبارهافيأثرهدثقلموقعكان)2(

والش!اممصرشمال،الأيوليون،التكرشيياسينمحمود،ال!ثمامشمالبائجاهالدينصلاحعساكرمركزانطلاق

.84ص،8191بغداد،والجزيرة

الذين،ئورالأفضللافيوالشئام،غثمانالعزيزلابنهالمصرئةفالذيار،أولادهبينالذينصلاحمملكةتق!ئصت)3(

المنصورللملكوتوابعهاوحماة،ئخمدالذينسيفلأخيهوالمثتولكوالكرك،الذينكياثالظاهرلابنهوحلب

ظهيرللملكففستقر؟اليمناقليمأماالضغير،شيركوهالذينلأسدوالرحبةوحمص،عمرالذينتقيبنئخفد

البدايةالكثبر،ابن،2238،266/الرؤضتينشامةأبو،السئلطانأخيأئوببنطغتكينالذينسبفالذين

المنخد،الذينصلاحتحقيق،أيوببنيالملوكذكرفيالففوبترولح،الرليديئرتضىمخمد137/،والتهاية

بعدها.وما،98ص،9691،دمق

منالأفضلأخيهعزلوعلى،بالستلطنةالاستفلالعلىحرضهماوهذا،الأمراءاكبرالعزيزالملكأعبح)،(

.86ص،الد"ولأدب،باشا،1113/،السمفوك،المقىلزي،الثئام

التائر.!المثلئصئفالأثيرابنالدئنضياءاستوزرقدوكان،بعد!منباككلهوالمعهود،الذ-شصلاحأبناءكبروئو)5(

.86ص،الذولأدب،باشا،1131/،الئفوك،المقريزي،والظهرالعزيزإخوانهالىففارقوه،أل!هأمراءبطردفأغراه
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ضارتين،بالملكوالاستبدادوالتسفطال!ئلطنةخمثوفو؟الصئراعلهذاخفتآرئيسآعاملآ

بعض)2(؟علىبعضهمائحرض!أنأ،)1(العادلاسثاستطاعفقد،الحائطعرضالأمةبمصالح

بالعساكرالعزيزقدمعندما،أم195591!/سنةتجذدالذيالصئراعحلبةإلىانضمبحيصث

والذي،الأفضلالملكلنصرةالعادلأمامالمجالففسح،الأفضلمندمشقلأخذمصرمن

وا!سدية،(الذينص!حإلى)نسبةالض!حتةمنالعزيزالملكبامراءا!يقاعمناستطاع

إلىتوخهواالذين،الاكرادإليهموانضتم،فارقوهحيمث؟(شيركوهالذينأسدإلى)نسبة

الذيالعادلشوكةبذلكوقويت،مصرإلىالعزيزالملكرجع.العادلوعمهالأفضلجبهة

الملكئشعرأن-بذلك-وأراد،مصرإلىبالئوخهئقنعهنجده؟ولهذا،الأفضلبضعفعلم

معاتفقالوقتنفسوفي،فحققآزوالهكانأنبعدفلكهإلىأعادهالذيففو،بالمنةالعزيز

الملكأخرج؟الاتفاقوبهذا،الأعظمهوالسئلطانويكون،دمشقعلىنائبهيكونأنالعزيز

وكتابةوالعبادةالتقوىعلىعكفحيث؟بحورانصرخد)3(إلىدمشقمنالأفضل

الاسمية،التاحيةمنالأئوديالبيتزعيمالعزيزوأضحى،الخشنالضوفولب!،نالقرم

بحلب،الجمعةخطبةفياسمهذكروجرى،مصرعنفضلآ،ورمشقفلسطينلهتخضع

.)4(ومشيئتههواهوفقالدولةهذهئس!ر-دمشقفيإقامتهبعداصبح-العادلاسثأنعلى

الأفضلفتولى،العزيزبنالمنصورالضغيرولدهتاركآ،أم595891!/سنةالعزيزتوفي

وتكون،الئفودعلىاسمهئنقشولا،الخطبةفيالأفضلاسمئذكرلاأنعلى،عليهالوصاية

وتوخه،حلبصاحبالظاهروأرسل،الفرصةاستغلالأفضلولكن،سنواتسبعوصايته

تما،المدينةإلىأسبقكانالعادلالملكولكن،لاستردادها؟(الأخضزالميدانونزل،دمشقإلى

النخوم،برديتغريابن،613ص،الذينصلاحالم!لطانأخوأيوببنمخمدالذينسيفالعادلالملكئو1()

.6173/،الرأهرة

كؤ.اص،ا7!،يرو!،7ط،البعبكىوئنر،فارس(مننبهنرجمة،الإسلابةالمئئفوبنارلخ،بروكلمانكارل2()

.236-9234/،الكامل،الأثيرابن،بدمثقالعادلأمرواستقر)3(

ال!ئترق،العرينيالبازالئئد،6914/الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،236-9234/،الكامل،الأثيرابن)4(

.1116/،6791،تيروت،الؤسطىالغضورفيالأدنى

،بغداد،جوادئصطفىتحقيق،الستيروغئونالئوارلخغئونفيالمختصرالجامع،السثاعيبنأنجببنعلي)3(

3391،9/4.
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،ام795002!/سنةالقاهرةدخولواستطاع،تبعهالعادلأنأغير،مصرالىيتراجعجعله

.وغيرها)1(مصرعلىالممئلطانفووصار،المنصوربعزلالأمراءئوافقةعلىوحصل

الكركفيالاضطراباتعنفضلأ،)2(صليبيلتهديدتعرضتالعادلدولةأنعلى

سنة،أرمينياإقليمعلىالاستلاءمنالعادلاستطاع؟وأخيرآ،وغيرهاوطرابلس

ويلادوخلاطوال!ثتامبمصرالتقيديطلببغدادفيالخليفةإلىبذلكوارسل،أم406702!/

.مشهودا"3(يومآوكان،شديدبسئرورالعادلوتلفاه،دمشقإلىالئقليدوجاء،الجزيرة

تقسحمت،ام615218/سنةالعادلالملكوفاةبعدالفترةهذهخلالالأوضاعتط!رت

المثئامصارتب!ينصا،فخقدالعادلالملكحضةمنمصرصارتفقد،أولادهبينئمتلكاته

أخيهمنلينتزعالشامإلىالكاملالملكتوخه؟ذلكورغم،)4(عيسىالمعنهمالملكحضةمن

.الجزيرةوبلادميافارقينصاحبالأشرفالملكباخيهاستنجدالمعظمالملكولكن،البلاد

تجاوزلاشالثوفو،التاصرابنهوخلفه،أم227!/625سنةالمعنهمالملكئوفي

الكاملالىفتوخه،والخبرةالتجربةمنحظعلىيكنلم،غمرهمنوالعشرينالحادية

الئاصراستنجد؟وعندئذ،ونابلسالمقدسبيتعلىفاستولى،ام626228/فيبعساكره

الاستيلاءعلىاتفقاوالأشرفالكاملأنغير،ولعدتهفقدم،فوسىالأشرفبعمهداود

بأيديتقعلاحئى،أخيهماابنفمتلكاتواقتسام،م1228!/626سنةدمشقعلى

.الضليبيين)9(

.1/116،الأدنىالثترق،العرينيالبازال!يد،؟223/،الرؤضتينن،شامةأبو1()

وقمدوا،ال!ئاحلنحوواندفعوا،495/7911سنةعكاهاجموافقد!أخرىمرةبالبلادالإفرنجطمع)2(

طصعهموزاد،2233/،الروضتن،شامةأبو،صيداإلىبؤصئولهمعلمثاصاحبهاتركهااليوتيروتصيدا

،ام106402!/سنةحماةهاجمواحتى،ابدداخلادىيتسلدونفاسرعوا،تفرقهملمسوابعدما،بالمسدمين

9ولالاأدب،باشا،أحدأهلهامنأبعدلماالمصورملكهاشجاعةولولا،البلدبابمنالغس!الاتالئنساءواخذوا

.47-46ص،بعةالمط

.166/ك!6/16،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن)3(

.8687-/13،التهايةوالبداية،كثيرابن)4(

.1226/،الأدنىالثترق،الرلنيالبازالسمد،6233/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن)5(
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تزغموالذي،للأشرفدمشقئموجبهصارت،جديد)1(اتفاقتتم؟ذلكأثرعلى

636سنةفوسىالأشرفوفاةوكانت،سنواتثلاثثذةالكاملاسثضذ)2(الحلفخلاله

الفوضى.عهدبداية،ام238ء/

تولىالتيدمشقثحاصرة،الكركصاحبداودالدينصلاحمعالعادلالملكتوخه

.)3(موسىالأشرفوفاةبعدوليهاالذي،اسماعيلالضالحعنهاالدفاع

ئوقي)ر(التينفسهاالستنةوهي،أم238!/636سنةدمشقعلىالأشرفاستولى

نفسهشغلالذيالعادلأحفادأحدوفو،الجوادالملك-ذلكبعد-دمشقحكمفتولى،فيها

الفهوإلىأثرهاعلىانصرف،فنكرةهزيمةبهفحقت،الكركصاحبداودالتاصرئمهاجمة

؟ولهذا،؟()5(هذامنإليأحسثوكلببازبالملكأعمل)إيش:قالأئهبمرفقد،والضيد

سنجارعلىالخضولفقابل،دمشقيتسفمأنائوبالذيننجمالضالحعلىيعرضنجده

.)6(ذللتعلىفأجابه،وعانهوالرفة

بينشقاقفناككانأتهوصادف،أم238!/636سنةدمشقإلىأئوبالمتالحانتقل

آلافبستةتحركأنبعد،فساعدتهميطلبالمصريينالأمراءالىقكتمت،الثانيالعادلجيش

نأبعد،العادلالىالكركصاحبداودالئاصرانحازفقد،تغيرالموقفولكن،فارس

التي،والبلقاءوالتلطبالكركفقنعالئاصر؟أفا،الأشرفلالملكدمثقصارت؟الائغاقهذاضوءعلى1()

،الغمريياسين،915-13137/،والقايةالبدابة،كثيرابن،دمثمقعنالتنازلئقابل،الأشرفمنعليهاحصل

البازالسئئد،()012ورقة،دا18برفم،الراقيالعلميالمجمعبمكتبةمخطوط،الأخيارذكرفيالأخبارروضة

.1127/،الأرنىالرق،الردي

حماةوصاحب،الضجرالذينصلاحالمعروفئوسئفالتاصرحلبصاحبالأشرفتزعمهالذيالحلفضئم)2(

.ذا15/،الأدنىال!ثثرق،البازالرلنيالس!د،محمودالذينتقيالمظفر

.1131/،الأدنىالثئرق،العرينيالبازالس!د،13915/،والهايةالبداية،كثيرابن)3(

.6312/،الرأهرةالئخوم،برديتفريابن،13915/،والفايةالبداية،كثيرابن)4(

الأئولي!ن،والمعظمالكاملالملكينعميهعندخدم،أيوببنئخئدبنمودوربنئون!الجواداسثئو)3(

ئوشفهـ،641شةئوفي،فيهاكنائبدمشقاستلم؟الكاملوفاةوعند،لدثقحصارهفيالكاملالملكويئارك

كثير،ابن،8743/،3191،أبادحيدر،الهند،الأعانتارلخفيالرثانمرآة،الجوزيابنسبطأوغليقزاابن

.6338/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن،13173/،والتهايةالبداية

.3274/،الئئوك،المف!بزي)6(
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وحمصبعلبكأصحابالأئولئونالأمراءالعادلإلىوانضتم،دمشقإعطاءهرفض

بحراجةالضالحعسكرأحمم!؟وياثقابل،حماةأميرسوىالصتالحمعيبقولم،وحلب

نأغير،البدومننفرفاختطفه،خواضهمنرجلمئةسوىمعهيبقولم،فتركوه،موقعهم

وحين،ومملوكهالذزشجرةزوجتهمععندهيعتقلهأناستطاعالكركصاحبداودالتاصر

.)1(سراحهإطلاقمنهيطلبالتاصرإلىتمتمت،العادلإلىالخبروصل

وتوخه،شلطانأبهواعترف،أم241!/963سنةفيأئوبالضالحداودالئاصرأطلق

سلطنةائوبالضالحيتوثىأنعلى،والإخلاصالولاءيمينليحلفالمقدسبيسقإلىالائنان

الضالحبينالعلاقةمنعرزالاتفاقوهذا،الجزيرةوإقليمالشتامداودالتاصرويحكم،مصر

.)2(العادلوالملكدمشقصاحبإسماعيل

الضالحالملكوتحكم،الحكمزمامالثانيالعادلتولىإذ؟مصرفيالأموراختلفت

وحمصدمشقفيالأئوييينتحالفوفوألا؟دمشقفيخطرآواجهولكئه،البلادافورفي

وأ،شقيفقلعتيئعلىبالخضولالوعدفقابل،الضالحثقاتلةالضليبيينمعسؤوالكرك

نأللضليبيينجاز؟الاتفاقهذاوئمقتضى،الشتامساحلمنوجانب،وصفد،نود

الئجارةلغذهذهبأنأعلنوادمشقفقهاءأنغير،جيشهممتانةعلىدمشقمنيحصلوا

.)3(الإسلاميةللشئريعةفخالفة

ولم،بهم)؟(فستنجدآالخوارزمتة)4(إلىبالتوخهائوبالضالحالملكقام؟وبالمقابل

،أسرىمنبيدهوقعواالذينسراحإطلاقعليهموعرض،بالإفرنجاتصلبل،بهذايكتف

.137-1136/،الأدنىالشئرق،الرلنيالبازال!يد،13165/،والثهاية،البداية،كثيرابن1()

.1137/،الأدنىالمئترق،العرينيالبازالس!د،121ورقة،الأخبارروضة،الفمريياسين)2(

.1014/،الأدنىالشئرف،الرلنيالبازالسمد،167-13166/،والئهايةالبداية،كثيرابن)3(

الذي،أنوشكينأسرةأشهرهاأسرعذةوهي،شاهخوارزمإقليبمفيالسئاكنةالإسلامئةالالوائف)حدى)4(

،أم07127!ه/سنةخوارزمإقليمعلىواليأملكشاهالسملطانعينهحتى،ال!ئلجوقئةالوظائففيالتدرجاستطاع

،بغداد،الخوارزم!ةالذولة،العئودتوفيقنافع،12164/،والئهايةالبداية،كثيرابن،خانجنكيزخرئها!واخيرآ

بعدها.وما،صر،7891،18

.3377/،الضليبئةافئوبتاريخ،رنسيمان)3(
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الملكحقق؟وبهذا،الالرقينبينالحيادعلىؤقوفهم)1(لقاءعسقلانتسليمهمإلىاضافة

جانبإلىوقفأحدهما،قسضينإلىشطرالإفرنجمناستطاعإذ؟دبلوماسي!نصرآالضالح

.بينهما)2(الحيادعلىوقفوالآخر،إسماعيلالضالح

إلىداودالتاصروانضتم،إسماعيلالضالحوعفهأئوبالضالحبينالخلافاتتجذدت

بيتمنحهملقاء؟الفرسانمنالمسماعدةبطلبالتاصروقام،دمشقصاحبالضالحالملك

.)3(اخرىومناطقالمقدس

والمنصور،دمشقصاحبإسماعيلالضالحبتحالف،اثشترك)4(الخطروازداد

الثلاثةالجيوشواستطاعت،حلبعلىالوصتة،خانونوضيفه،حمصصاحبإبراهيم

ام)؟(.241!/963الرهاسنةفربالخوارزمئةهرممةمن

التيالقلاععلىفأغاروا،الشتامبلادنحوفارسآلافبعشرةالخوارزميةاندفعت

ويعدها؟،والخرقالئفبعملئاتمنتسلملمدمشقوحتى،دمشقطرلقفيصادفتهم

وبذلك؟،فعظمهاوأتلفوا،ودقروا،دخولهامناستطاعواالتي،المفدسبيتإلىتوخهوا

اشتبكتإذ؟غرةإلىالخوارزمتةالف!اتاتجهت،المسلمينإلىنهائيآالمقدسبيتعادت

إبراهيمالمنصورمعويالتعاون،الضليبيةالجيوشضذائوبالضالحف!اتمعبالئعاون

،الكركصاحبداودالئاصرعنفضلآ،دمشقفوآتوصحبته،حمصصاحب

،)ل!(الثانيةحالينشميتالتيبالمعركةالانتصارأئوبالضالحوقؤاتالخوارزمئةواستطاعت

ونتيجة،أم)7(187هـ/583سنةحالينمعركةبعدبالضليبيينحلتكارثةأعظملأتهاوذدك

.278ص،الأيوليون،اليهرلتي.3377/،الضليبيةالخروبتارلخ،رنسيمان1()

.6323/،الزاهرةالنخوم،برديتغريابن)2(

.927ص،الأئوليون،التكرلتر،3938/،الضليبئةالخزوبتاريخ،رنسيمان)3(

أبو،التترارتكبهماوالقلالفواحشارتكبواحيث؟الشئاممنوالمعرةحلبعلىالخوارزمئةغاراتتكرزت)4(

.3168/،المختصر،الفداء

.ا6وو2/،8291،القاهرة،4ط،الضليبئةالحركة،عاشورالفتاحعبدسعيد،!ا13/،والتهايةالبداية،كثيرابن)؟(

الحركة،عاشور،ام923هـ/637سنةوقعتالتيالأولىعرةبمعركةتيضنآالئانيةعرةاسمعليهاأطلقكما)6(

2.999/،الضليبئة

.2999/،الضليةالحركة،عاشور)7(
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جانبإلىبعضهموقفحتى،بينهمفيماوالمنازعةبالمنافسةاثتأخرينالأئوي!نعهدفسم

الأخوةقتالمنالأعداءيجنيمايعلميكنولم،فلكهلينتزعبأخيهللإيقاعالضليبيينالأعداء

بناءمنالأوائلوالأئولئونالرتكئونأنجزهمابانهيارانتهىلأثه؟لهئؤسفماوهذا،والفرقة

الفاضل:القاضيقوليجمعهموصفوأصدق،استمرارالاحتلالعنفضلآ،الممياسئةالوحدة

.فهلكوا()1(،اختلفوامنهمالأبناءوإن،فملكوا،اتفقوامنهالآباءفإنأ؟البيتهذا)واقا

:أم(092-هـ/0960123-)648ليكلمماا-5

،بقسوةفعاملهم،أبيهمماليكمعائوبالضالحالملكنجلالمعنهمالملكاختلف

لي!لمعدةا!كللهقذمتالتي،2(الذشجرةأبيهأرملةإلىأساءكما،بالعنفوأخذهم

.بالممئلطة)3(واستبذت،قيههتتدئرنجدها؟ولهذا،أبيهبعدالسئلطنة

بنفخقدالعزيزبنئوشفالتاصرتحركالمعنهمالملكقتلعمليةعلىفعلوكرد

إسماعيلالضالحمنهمائوببنيففوكمنمعهكانوقن،المقدسبيتفاتح،غازيالظاهر

بنالتاصرومنهم،والرياسةالم!منحيمثمن!بالملكالموجودينأحقوكان،العادلابن

وتوجهوا،حمصصاحبشيركوهالذينأسدبنإبراهيمموسىالأشرفوالملك،المعنهم

وخلال،(م0126-0125!/658-)648للغذةعليهاالستيطرة)4(منواستطاعوا،دمشقإلى

ئقاومه،ولا،ئنازعهلاوأته،بدمشقنائبهوعذةللتاصر،فطزالملككتابوصل،المذةهذه

سار؟ولهذا،بالمغولوالمتمئل،الشترق)3(منالرآحفاثشترك/الخطرأمامللؤقوفوذلك

.332-2133/،لرؤضتينا،مةشاابو(1)

الملكوكان،معهوكانت،خليلولدهوأئم،أيوبالذيننجمالملكجارلة،اللهعبدبنتالازشجرةهي)2(

بعدها،وما،1/6373الرآهرةالئخوم،برديتغريابن!أئبررهفيعليهاهـلعتمد،عظيمآخبائحئهاالضالح

.185/،1191،مصر،طا،الدفوروقائعفيالرفوربدائع،إياسبنأحمدبنئخمد

.6373/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن)3(

.13191/،والئهايةالبداية،كثبرابن)4(

المصرئةالفواتاستعدارمدىعنوسأله،فولاكوزارقدالثاصرالملكأن-الئولريعننقلآ-الذارسينبعضيذكر)5(

بذلك،فولاكوأخذوقد،لكسئرهاكبيرةفؤةإلىتحتاجولا،ضعيفةبلأنهاإئاهئوهمأفاجابه،المغولجحافللصذ

المصريةالاستعداداتأنيخفىلا،كبيرةخدمةالعربئةالمقاومةالتاصرخدمويذلك،قليلةفؤةجيشهقائدمعوترك

مثليسألهحئىفولاكومعالئاصرالمللتعلاقةمدىلنايتبتقلمونحن،والتدريبالفؤةمنعاليةدرجةعلىكانت

المقاومة،الجناليمحمودعجمي،أخرىجهةمنلفولاكوالتاصرقلارةأثرلنايتبئنولم،جهةمنالمهئمالؤالهذا

.187ص،5991،بغداد،الكاتبةالآلةعلىمطبوعةد!وراهأطروحة،جالوتعينحئىالمغوليللغزوالرلئة
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لانعدام؟ولكن،للحصارأهلهاواستعذ،دمشقثهاجمةعسكريةحملة)5(أرسلتقذمثا

وامتدادالعادلقصرالخوارزمتةحرقإلىبالإضافة،عنه)1(الحلبئينولتخفي،بالقلعةالمسيرة

افوربدمشقوجرى،الأسعاروغلت،الأنهاروفطعت،كفهافاحترقت،العقيبةإلىالحريق

"2(ص
يخرجواأنواشترط،إسماعيلالصالحفاستسلم،كميرابنتعبيرحذعلى،جدابشعة

.م)"(1245!/643سنةوذلك،وأعمالهاوبصرىببعلبكدمشقعنوغؤض،فأجيبه،سالمين

المعنهمالملكإلىدمشقفصارت،ام648025!/سنةأئوب)"(الضالحالملكئوفي

.)ل!(ئورانشاه

الملكنجد؟ولهذا،دمياطاحتلالهمبعدولاستما،المذةهذهفيالإفرنجةأمراستفحل

فيفنكرةهزيمةهزمهمحين،بلاءخيربهاأبلىحئى،ئمحاربتهمحياتهيستهلالمعظم

والجدير،الثصربهذادمشقوابتهجت،ام)ل!(025هـ/648سنةوذلك،والمنصورةفاسكور

بملابسيغمور)7(بنفوسىالذينجمالدمشقفينائبهإلىأرسلالمعالمالملكأنبالذكر

.)8(التاسعلوش!الأسيرالملك

.6324/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،أئوبالذيننجمالضالحالملك)ء(

.6324/،الرأهرةالئخوم،برديتغرىابن)1(

.13177/،والثهايةالبداية،كثيرابن)2(

.21/0001،الضلييةالحركة،عاشور،1132/،المئئوك،المقردزي3()

وأوصتفم،وفاتهوأعلمتفم،خواضهبعضالارشجرةزوجتهأحضرت،)سماعلالضالحالملكماتءلئا)4(

ئورانثاهالمعظمالملكعودةحئى،ئحسنالذينجمالالطواشيالذولةأئورودار،الإفرنجمنخوفآموتهبكتمان

.6364/،الراهرةالئخوم،برديتغريابن،243-1342/،السئفوك،المقرلزي،الموصلمن

الثخوم،برديتغريابن،الكاملالملكابنائوبالذيننجمالضالحالملكابنئورانئ!اهالمعالمالملك)5(

.6364/،الرأهرة

.6366/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن)6(

التيابةواشلم،دمشقفيالمعفىواسثائوبالضالحالملكنائبوفو،يغموربنفوسىالذينجمالوفو)7(

.103/،السئفوك،المقرلزي،663سنةئوفي،مطروحبنالذينجمالبعد

منبكلةوفيه،سنجابوالتحتةاسكرلا!تثملوكانت،التصربيومكبيراخفالفيالملابسيغمورلبسوقد)8(

الروضتين،علىبالذيلالمعروفوالمثابعال!ئادسالقرتينرجالتراجم،شامةأبوالرخمنعبدئخئدأبو،الذهب

.184ص،2،7491ط،الكوثريالحسنبنزاهدمخمدتحقيق
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إلىوكتت،حلبعلىبسيطرتهمعلمأنبعد،اثحتلينلمواجهة،)1(برزةإلىالئاصر

يستقرأنمصلحتهمنفوجد،منهمخيفةتوخسالتاصرولكنفطز،والمظفرالكركصاحب

منهوطلبوا،هولاكوإلىالتصارىمنوفدتوخه؟ذلكأثروعلى،بها)2(ولعتصم،بالقلعة

المسيح،صليبحامليالتصارىومعهمدمشقفدخلوا،ئومابابلهئفتحأنعلىالأمان

.)3(وأهلهالإسلامدينولذفون(المسيحدينالضحيحالذين،)ظهراللهئنادونوفم

مصر،منفطزالمظقرجاءأنإلى،وظقت،المغولالغزاةبيددمشقصارتهكذا

فيعاقةبضورةالمماليكوضعأقا،أم026!/658سنةجالوتعيقمعركةبعدواشعادها

الأمراءتأييدونالت،بالحكماستغقتالتي،الذزشجرةملكتهمإلىالملكانتقلفقد؟مصر

،أم925!/657سنةفيإليهالسئلطنةفانتقلت،فطز)4(المظقرمنتزؤختئتم،المماليك

تما،أم925هـ/657سنةفي،سابقآأشرناكماالشامبلادالمغولاحتلقدالمذةتلكفيوكان

معركةفكانت،المغولالمحتثينلم!جمةالشتامبلادإلىبالتوخهلجيشهفطزدفعفيسببآكان

الهزيمة،المغولباثعتدينالمصريالجيشبهاألحقالتي،م0126!/658سنةجالوتعيق

اتهةفيدمشقودخل،الإسلامدولةفيالخطرأوقفت،فاصلةمعركة-بحق-وكانت

منال!ثتامبلادوطقر.كثرا"؟(دعاءلهودعوا،شديدآفرحآالئاسبهوفرح،واحتفال

عرالأميربدمشقواستناب،ال!ثئامأفوربترتيبقامحيمث؟جديد)6(منووخدها،فئولهم

قدكانتجصاعةداهقتةطريقهوفي،مصرإلىقافلآخرج؟بعدها،الكبيرسنقرالذين

.)7(قتلهعلىالبنداريبيبرسالأميرمعائفقت

1.563/الئلدانفعجم،الحموي،دشقشماليالغوطةفرىمنفريةوهي)1(

بعدها.وما،2418/،المئفوك،المقرلزي)2(

.13232/،والتهايةالبداية،كثيرابن)3(

اللهعبدبنئظفرالذينسيفالمظفرالملكبنالكاملأفىلوبالصتالحالملكمماليكأحدالتركيالذينسيف)،(

تغريابن،13238/،والقايةالبداية،كثيرابن،والمنصورالمعربعد،المماليكال!تلاطينثالثوفو،المغري

.772/،الرأهرةالنخوم،بردي

.13235/،والثهايةالبداية،كثيرابن)5(

وأخذوا،حيطانهاوضرلوا،وكرلهاالقلعةعلىالمناجيقووضعوا،!657658-سنةدمشقعلىالتتراستولى)6(

.13232/،والتهايةالبداية،كثيرابن،للسئقوطوتدانت،شئرفهامنالكثيرفهدموا،بهاالمدينةورموا،حجارها

.683/،القاهرةالنحوم،برديتغريابن)7(
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العرليةالوحدةئعيدأن،أم026!/658سنةقطزخلفالذي)1(بيبرسالظاهراستطاع

طلائعبهقامتجديدبزحف-بدمشقوفو-الأخبارتواردت؟عهدهوفي،والشئاممصربين

لقائه،منفروالكئهم،ححصإلىومنها،الرحبةإلى--أؤلأفتوخه،الشئامبلادعلىالئتار

.أم)2(277!/676سنةوفاتهإلى،حياتهفذةطوالفوحدةالمثئاموظتت

سلامشال(العادلأخوهفتولى،عاقينبعدخلعلكته،الستعيد)3(مختدابنهخلفه

المنصورفاستبذ،عمرهمنالستابعةفيوكان،ام927هـ/678سنةبعدهمنال!مئلطنة

.الكركالىونفاه،يوممائةبعدوخلعه،)5(قلاوون

بالرغم،دمشقسملطةتوطيدفيأسهمواالذينالسملاطينمنقلاوونالمنصورويقذ

نأبعد،دمشقعلىملكأنفسهأعلنوالذي،6(الأشقرسنقرالأميرعليهنائبهخروجمن

جيشآالمنصورأرسل؟ذلكعلىوبناء،البلدوزؤساءوالأعيانوالقضاةالأمراءتأييدنال

.جديد)7(منوالشئاممصروحدة-بذلك-فأعاد،سنقربعسكرالهزممةألحقكثيفأ

-،(ام092-0125هـ/096-)648المملوكيالحكمطيلة-دمشقأنبالذكرالجديرومن

السئلطةئسيرون)!(المماليكامراءئؤابوكان،فباشرةبصورةإدارتهافيلمصرتابعةكانت

شةئوفي،الثركيالضالحيالبندارياللهعبدبنبيبرسالفئوحأبوالذولةركنالظاهرالملكالضاريالأسدهو)1(

.749/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن،13235/،والتهايةالبداية،كثيرابن،ء676

.21133/،التواهـلخغئون،الكتبيشاكرابن)2(

ئخئدالذينشمس،13928/،والتهايةالبداية،كثيرابن،ال!تعيدالملفبئخمدالمعاليأبوالذينناصروفو)3(

،القاهرةبيبرسالظاهر،عاشورالفئاحعدسعيد2د24/،1363،الايهنأبادحيدر،ا!،الإسلامدول،الذهبى

.161ص،6391

والضفروالشنويكبالكركتعولضهئقابل،نفسهالسنعيدخلعبعد،الحكمسلامشالذينبدرالعادلالملكتقلد)4(

.13503/،الكامل،الأثيرابن،أتابكهتلاوونالذولةسيفيكونأناشترط،سنة

علىنائبهالأشقرسنقروضعقدوكان،البيعةلهوتمت،المنصورالملكولقبه،سلامشالدينبدرأتابكوئو)5(

.603-13503/،والتهايةالبداية،كثيرابن،لهالبيعةأخذعلىوحرص،دمثق

.13603/،والتهايةالبداية،كثيرابن)6(

.115ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن)7(

.924،(1)زقم،والئؤابوالأمراءالحكامبأسماءالحاصنالملحقانظر)8(
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الأبصار،مسالككتابهفيالعمرياللهفضلابنويرى،مصرمنتعيينهميتتمأنبعد،فيها

أميرئلقبدمضقحاكمكانحينفي،أميربلقبيلقبونكانواالمثتامئةالأقاليمحكامأن

الفترةهذهشغلتوهكذا.المثتاميةالولاياتبيندمشقأهمئةعنكنايةوهذه،الأمراء

الضليبئينالغزاةمنالإسلاميةالعربيةالبلادتحريرباعباءنهضتالتيالمتواليةالسمياستةبالئظم

المماليك.دولةعهدفيبالئصرالأمرتكقلحتى،والثتار
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التاني:الفصل

دمنتثقفيال!مثكانيوالتركيبائجتمحفئات

الخكام.فئة-أ

الذين.رجالفئة-2

الفكروالقلم.أريابفئة-3

التخار.فئة-4

الصثثاع.فئة5-

الفلأحين.فئة-6

الذفة.أهلفئة-7

)الأعراب(.العرييةالقبائلفئة-8

(.)الفتوةالاخداثفئة-9

.الأخرىال!مثكانعناصر-15

57

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لا-سفأ!تج!ت1لحث!؟أعخه!قتكا"

http://www.al-maktabeh.com



مذاهبذلكفيوذهبوا،المجتمعتصنيففيفتباينةالباحثيننظروجهاتكانت

طبقةوهي:طبقاتثلاثمنيتكوق،)1(الخروفكتابصاحبتظرفيففو،فختلفة

إلىحياتهافيتحتاجلاالتيوالجمفور،العاقةوطبقة،الاينغلماءوطبقة،الفلاسفة

مكانوفي،لهازسمماحفظعلىتقتصربل،تعفلأوتفكيرمنالعقفةقواهااستخدام

وفم:،العقليةالأفرادفدراتعلىتقسيمآالمجتمعطبقاتيقسم،آخر

.العظامالأفورفيالآراءذويمنهمالذينالأفاضل-أ

مجراهم.يجريوقن،والكتابوالشئعراءالئلغاء؟الألسنةوذوو،الذينخملة-ب

بطبقتهم.يلتحقوقن،والأطئاءوالشئعراءوالمهندسونالخسمابوفم،المقذزون-ت

بطبقتهم.يتصلوقن،والخقظةوالمقاتلونهدونالمب-ث

وفي،إليهمئسبوقن،وياعةورعاةفلأحينمن(الأموالمكتسبو)افيالمالئون--

وهي،الإداريةالملكاتأساسعلىقائمةالفارابيتظرفيالمجتمعهرمتةتكون؟الخلاصة

الإنتاجوسائلوامتلاكالثرواتتوزيعأساسعلىوليس،شاكلهاوما،الضناعات

نجدحينفي،بخفوده)2(الطبقاتعبرينتقلأنباستطاعتهالإنسانأنعلى،الأساستة

وهي:،طوائفتسعإلىالمجتمعقمم!مواقد،الضفاأخوان

التواميس.وأصحابوالئنئؤاتالشئرائعأصحابطائفة-أ

.الرياضتاتوأصحابوالحكماءالعلماهل-ب

بخدمتهم.والمتعئقةالستياساتواصحابوالأمراءوالسئلاطيناثفوك--

الالبيعتة.والموادالإنتاجفينظرتهمبسببوذلك،والرؤاعالبئاؤون-د

للأمتعة.والمصلحينالحرفأصحاب!-

.134-66،133-65ص،0791،مهديئحسنبعناية،الخروف،الفارابيئخئدبنئخفد1()

.74-73ص،9791،تيروت،الفارابيعندال!ئياسئةالفلسفة،العاليالتلامعبد)2(
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.والمستوردونفرونوا!والباعةالئخار-و

.الخذم-ز

.لضعفاءا--

.)1(وأشكالهمواهذونالسئؤآل-ط

الله)خقئ:فقال،الذئياليص!:صوحانبنلصعصعةقالفعاولةإن:وقيل

والآخرون،والتجدةللباسوطائفة،والستةللفقهوطائفة،للسئياسةفطائفة،أطوارآالتاس

.السثعر()2(ويقلون،الماءيكدرودنذلكبين

هي:،طبقاتإلىالمجتمعالعامريصتفكما

والأسر.المنابروولاةأعرةالمفوكصنف-ا

.الغزاةوصنف-2

.)3(الانتسابشرفاكتسبواالذين،بديارهمالمقيمين،العربأمناءمنالجمفوروصنف3-

،فردكلووظائفوعناصر،أفرادهحيحث)منأقسامسبعةإلىالسئبكيقسمهبينما

.()4(الحرفبأريابوفنتهيآ،بالسئلطانفبتدئآعليهينبغيوما

لأهلالأؤلجعلفقد:أقسامسبعةإلىاقتصادتآتقسيمآقستمهفقد؟المقريزياما

أهلمنالحالوفتوسمطيللباعةوالثالث،والرفاهالثعمةوأهلللتئخاروالثاني،الذولة

والستادس،العلموطلأبالفقهاءخلوفم،للفقراءوالخامس،للفلأحينوالرآبع،السئوق

،التاسمنيتكقفونالذينالسئؤآلوفم،والمسكنةالحاجةذويوالسئابع،الصتاعأرياب

.426-3348/،5791،تيروت،صادردار،الضفاأخوانرسائل1()

تحقيق،والذخائرالبصائر،التوحيديحئانأبو.2391/،6591،القاهرة،الفريدالعقد،ريهعبدابن)2(

.148/،6491،دمشق،الكيلاني

.17وص،6491،غراببعناية،الإسلامبمناقبالإعلام،العامريئوشفبنئخفد)3(

،5ص،4891،القاهرة،ومخرونالئخارعليفخمدتحقيق،الئقموفبيدالتعمفعيد،الممتبكينصرالذينتاج)4(

الفصل.هذافيالأسفوبهذانهخناوقد،بعدهاوما

06http://www.al-maktabeh.com



السحلطانفما:أساستينمنيتك!نالمجتمعأنخلدونابنيرىحينفي،اعليهمويعيشون

رعية،لهقن)فالسئلطانعليهاالأمورفيالقائم،للرعيةالمالكفووالسئلطان،والرعتة

طبقاتتكوينفيتلعبأخرىعواملأن:الضابييرويبينما،()2(شلطانلهاقنوالرعية

.)4(الكتابمنسبقهتجنالجانبهذافييتصلكانوزتما،)3(والمهنةوالثروةكالسئلطةاثجتمع

الفدراتأن:يرون-غفومهمفي-منهمالفكروأهل،اثسلمينفلاسفةفإن؟وعليه

لتقسيمأشسآتكونلأنتصغ،والعقائديةوالرشمتةوالمهنيةوالإدارتةوالاقتصاديةالعقلتة

العرليالغنصرسيادةعلىفضلأ،الذمشقيالمجتمعرأيناالفكريالمزيجهذاومن،اثجتمع

الآتية:الفئاتمنيتألف-طبقيآ-اتهإلأ،العاقةصفتهحيثأمنفيه

الخكام:فئة-أ

منبطبقتهميحسبوقن،السياستةالأنظمةوأمراء،الستلاطين:الفئةبهذهنقصد

فذةشملتفمتمن،الحكامبخدمةوالملتحقينةوالويالجاهوذويوؤزرائهموئؤآبهمعوائلهم

الرنكيينوالأمراء،السثلاجقةالحتهامالفاطميةالخلافةظلفيوهي،دمشقعناليحث

اهتمامهاحيثمن؟توخهاتهاباختلافالفئةهذهآثاراختلفتوقد.والمماليكوالأئولئين

ذاتتة،أوخارجيةأوداخليةلأسبابالجانبهذاوإهمالها،للفجتمعالعافةبالمصالح

)935-للفذةمصرفيالفاطميللحكمتابعةدمشقكانتفقد:التاليةبالصئورنستعرضها

عنوفطعت،الفاطميللخليفةالخطبة-خلالها-اقيمتحيصث؟(أم750-969هـ/468

حين،ام(750هـ/)468سنةدمشقفيانكمشالفاطميينئفوذولكن،العتاسئين)؟(الخلفاء

مصر،،ال!ث!يالالذينوجمالزيادةمصطفىئخمدتحقيق،الفمةبكئئفالأئةإغاثة،المقرلزيعليبنأحمد1()

.73-72ص،039

.62ص،2ؤلالاادب.88ص،ت،مصر،الئجارئةالمكتبة،اثقذمة،خلدونبنالرحمنعد)2(

.59-59ص،6491،بغداد،الخلافةدارزسئوم،الصئابيئحسنبنهلال)3(

،336/،471،،القاهرة،الحيوانكتاب،125ص،7191،القاهرة،الئخلاء،الجاحظتحربنغفرو)4(

نشوان،التنوخيعليبنالحسن،72-171/،6491،القاهرة،هارونبعناية،التركمنافبفيرسالة،الرشائل

،7891،تيروت،الشالجيعئودبعناية،الث!ذةبعدالفرج،231،او71،تثروت،الشتالجيعمودبعنايةالمحاضرة

.39ص،6191دمشق،الكيلانيإبراهيمترجمة،البصرةوييئتهالجاحظ،بلاشارل

.59ص،الياسيةالحياة،المعاضيديخاشع،12012/،والثهايةالبداية،كثيرابن،8122/،الكامل،الأثيرابن)5(
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يدعلىالفاطمئينحكم-بذلك-وأنهى،عليهاال!ئيطرة،التركمانيا(أتشزاستطاع

.م(7804-7501!/471-)468للفترةدمشقحكمواالذين)2(التركمان

دوربرز(ام146-7801!/541-)474بينامتذالذيالستلجوقيالحكمظلوفي

بلادمناطقعلىسيطرتهابسطمناستطاعت)ذ؟البلادفيضاريةكف!ةال!تلاجقةالحكام

دورهمظهروقد،أمامهاالعربتة)3(القوىانكماشعنفضلآ،دمشقومنها،الش!ام

؟ولهذا،وشجاعتهمفوتهمظهرتإذ؟الضليبتةللقخمةضالبلادتعرعند--بؤضوح

.والفخر)4(الهيبةعلىتدذالتيالعربيةالألقابالحتهاماستخدم

،أم(146)541!/س!نةدمشقعلىالستيطرةالدينئوربقيادةالرتكئوناستطاع

إلىالطمأنينةإعادةمناستطاعحكمهفذةوخلال،الستلاجقةحكمأنهى؟ويذلك

ئوراستطاعفقد،الإسلاميةالذولةطذودوتهديدهم،الإفرنجيالخطرتفاقمبعد)؟(المسلمين

معلمةالمسطسياسةائبعوقد،دمشقمنابتداء،العربتةالأراضيتحريرمنزنكيالذين

جعلهماوهذا،9561173/سنةوفاتهحتى،الإفرنجأمامالوحدةيدعموأخذ،أصحابها

وغيرهم.)6(وأتراكواكرادوسلاجقةعربمنالمنطقةقوىيجئد

الئقمثئفمنحالةالذينئورعهدفيالحتهامفئةعاشت،الضعبةالنهزوفهذهعلىويناء

تحقيقمناستطاعتفقد،الخارجتةالثهديداتفواجهةفيالبلدلظروفوذلك،والرفد

ابنذكرفقد،والإحسانالضدقاتطريقعنالتاسمعاناةمنللتخفيفالاجتماعيالتكافل

.8126/،الكامل،الأثيرابن،المصادركثرفيباقشسغرتكما،بالمعظموئلقب،الخوارزميأوفبنوأ-لز1()

.8126/،الكامل،الأثيرابن،471سنةتتشوقت!ة،سنواتثلاثدشقأتثزحكتم)2(

انظم،فلسطينفيالجرأحوينو،حلبفيمرداصويني،الموصلفيعقيلبنيالمذةتلكفيالعرلئةالقوىومن)3(

بعدها.وما،64ص،بعدهاوما،52ص،بعدهاوما،7صالئياسئةالحياة،المعاضيديخاشع

تاريخذيل،القلانسيابن،المفوكشمسدقاقوتلفب،الملوكبفخرزضوانوتلفب،المئوكتاجتتشتلفب)4(

.112،137،013،142،145عس،دثق

الكامل،،الأثيرابن،الرقااستردادآهفها؟كثيرةناطقغريرمن-الذينئوروالد-زنكيالذينعماداستطاع)3(

.297/،الأعيانوفئات،خلكانابن،932،131،فى826/

سلاجقةمماليك--)ذنففم،أرسلانألبالذولةعضدالئلجوقيالس!لطانمملوكئو،الذينئورجذسنقر)6(آق

4.271/،الأعيانوفئات،خلكانابن،بغدادفيالحكممقاليدعلىسيطروا

62http://www.al-maktabeh.com



القومأمامأعلنكما،دينار()1(ألفثلاثينعنزادشهرفيالفقراءعلىبهتصذق)ماأئهواصل

المنبرعلىوفرأ،بذلكوكتحت،الأنهاروضمانالتقلوشوقالباليخ)2(دارزشومإسقاطهعن

تعالىاللهإلىالذعاءبرفعالئاسداعلان،الحالبصلاحالتاسفاستبشر،الجمعةصلاةبعد

.)4(تعالىاللهإلىتقرئأكانوالضئراثباكلوسإسقاطهأنوزعم،)3(أيامهبدوام

روىفقد،الاجتماعيةالمجالاتكاقةفيالكئيرةالخيرئةبأعمالهنورالدينتاريخزخرلقد

مسجد،مائةعنفأناف،الخرابالمساجدمندمشققخالعنبإحصاء)تقذم:بلأنهواصلابن

عليهوأوقف،الحديثدار-أيضآ-بدمشقوينى،وقوفام)9(لهوعئيئ،كلهذلكبعمارةفامر

.()6(عنهسمعناللحديثدارؤل)1:بقولهواصلابنوصفهاوالتي،الأوقافمنالكثير

/الأموالوأخرج،بناءهاأحكمالتيدمشقومنها،وقلاعهابلادهاسوارببناءاهتئمكما

نأقتدته)أناويقول،الوقوفمنشيءعلىقضاتهئحاسبيكنولم،مصالحهامنالكثيرة

الأسواربناءعلىئصرفواقفيهاوشئروطمصاريفهامنقضلمائئم،يجبكمافيهايتصرف

.الئفور()7(وخطط

وفؤشساتهبالعلمالاهتمام-الذيننورتظرفي-الأخرىالاجتماعيالتكاملمنافذومن

،الضغيرة)8(الئورتةبالمدرسةتعرفوالتي،الئورتةالمدرسةدمشقفيبنىفقد،الضؤفيةودور

الخاصئة،نفقهمنصدقاتهمإليهميصرفحئى،جينالمتعنيخسألهم،الئلدانمنجماعةئحضروكانكما)1(

أخرةمنيحتاجونهوما،الكصوةاليهميصرفكانفقد،ذلكالى)ضافة،الذئةأهلمبالغمنعليهيحصلوئما

ئهدىاليالهداياشملبل،بذلكيكتفولم،شهركلآخرفيالمخدقاتتصلأنيرىوكان،ويخرها،خياطة

ئفرئج،واصلابن،اللهسبيلفىوئنفقها،لببعها،القضاءمجلسإلىئرسلهافكان،وكيرهم،المفوكقتلمنإليه

.281-1028/،الكرؤب

حلمي،ئخئد،الفواكهفيهئباعالذيالمكانعلىليئطلق؟استعمالهفعئم،البطيخفيهئباعالذيالمكانوفو)2(

.)5(حاشية-1/241،الرؤضتين

.1241/،الرؤضتين،شامةابو3()

.1/033،الروضتين،شامةأبو)4(

.1181/،الكروبضفرئج،واصلابن)5(

.1284/،الكزوبئفرح،واصلابن)6(

.1281/،الكزوبئفرج،واصلابن)7(

.1،60/،5191،دمثق،الحنيجعفرتحفيق،المدارستاريخفيالذارس،الغيميئخئدبنالقادرعبد)8(
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رحمهالذينئورمدرسةمنظر،الذنيامدارسأحسن)ومن:بقوله،خبيرابنؤضقهاوالتي

نهروسط،شاذروانمنالماءفيهاينصث،الأنيقةالفضورمنقصروهي،قبرهويها،الله

.0()1(الذار..وسطكبيرصهريجفييقعأنإلى،فستطيلةساقيةفيالماءيمتذئتم،عظيم

عليهووقف،والجمالالخسنغايةفيالمعروفة،الئوريالمستشفىبالمدينةبنىكما

.)2(الجليلةالوقوف

الإيراداتعليهاوأدر،البلادجميعفيللضوفيةوالخوانقالربط-أيضآ-وبنى

أيضأ--وبنى،لفمويتواضع،وئدنيهم،وئقرئهم،الضوفتةمشايخئحضروكان،الكئيرة

البردمنالشئتاءأتامفيواستقرارهموأموالهمالتاسأمنفحفق،الالرقعلىالخانات

والحماية،للدفاع،والإفرنجالمسلمينبين،الالرقعلىالأبراجبنائهإلىبالإضافة،والمطر)3(

أرسلواأحدآالعدومنرأوافإذا،الهواديالكيورومعهمتلةاثظمنيحفظهاقنبهاوجعل

.غرضأد(منهمالعد!يبلغولم،لأنفسهمواحتياطآوحذرآاستعدادآال!يور

العطاياتفعفميهاوعلىعليهاوأجرى،الأيتاممكاتببنىأتهإليهوئنسب

تجاوزبنائهافيالسئبب)6(وكان،العدلداروسقاه،كشفدارأ!لبنىاتهروى،)؟(الوافرة

ببناءعلمتقاالذينأسدجوابواصلابنذكرفقد،التاسخفوفعلىشيركوهالدينأسد

لقيحتوقد،...()7(وحديبسببيإلأالذارهذهببناءأمرماالاينئورأن)اعلموا:فيهبماالذار

آخر،ئحذثإنسانآفرأى،الكرةيلعبكان)أتهذكرفيماالاينئورلدنمندغمآالذارهذه

.256ص،الرحلة(1)

.1283/،الكروبئفرئج،واصلابن)2(

.17صا،الباهرالئارلخ،الأثيرابن)3(

.1283/،الكروبئفرئج،واصلابن)4(

.199/،الذارس،الثعيمي،1284/،الكروبففرج،واصلابن)5(

شأنهعظموقد،معهأميرأكبروكان،شيركوهالذينأسدومنهمأمراؤهوأقام،بدمثقالذينئورمقامطال"لئا)6(

الذيالذينكمالإلىالمثئكاوىكثرتإذ؟فيهاوأكثر،الأملاكاقتنى؟اثلكفيلهشريكآصارحئى،مكانهوعلا

الرؤضتين،غئون،شامةأبو)سماعيلبنالرخمنعبد،العدلدارئنثأأنأفأمر،الذينئورالىذلك-بدوره-رفع

.1026/،1991،دممثق،البسيونيأحمدتحقيق

.1268/،الكروبئفرفي،واصلابن،18/،الرؤضتين،شامةأبو)7(
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بوصفهاالخاناتإنشاءإلىعمدإذ؟اهتماماتهمنالأخرىهيفكانت؟اثواصلاتأقا

لناوصفه،وحمصدمشقبينالواصلالالريقفيخانآأنشأفقد،للمسافرينراحةأماكن

والخسن،الوثاقةنهايةفيوفو،الشتامصاحبالذينصلاحبناهخان)وفو:بقولهخبيرابن

وفي،تشييدهافيواحتفالهم،كفهاالطرقهذهخاناتبناءفيسبيلهمعلىالحديدبباب

هذهفإن؟وغمومآ،..0()1(صهريجكأتها،الخانوسطسقايةإلىيتسرتجارماءالخانهذا

كما،أخرىناحيةمنوالاطمئنانالراحةولتوفير،جهةمنفريناوللحمايةهيالخانات

ئورلأعمالاستمراروهي،)2(كثيرةأوقافآلفموعتن،الجامعبالمسجدزاويةللغرباءغتيئ

.والتقوىالبرأعمالفيمنهجهنهجقديكونوبذلك،قبلهمنالذئن

.الذتن)3(لئورشرعيآخلفآوالشتاممصرعلىبولايتهالخليفةتقليداستحق؟ولهذا

والبذيخ،بالترفخلفائهاهتمامتركزحيحث؟الاينصلاحبعداختلفتالحالولكن

الخاضة؟شئؤونهمعلىالمال!وإنفاقهم،والستلاطينالأمراءبذخفيواضحآلاحظناهماوهذا

سبعةعلاجهتولىالذي،)4(الاينفهذبلطبيبه،13!لأأمهـ/061سنةالعادلالملكمنحإذ

منالستباقهذاوفي،)9(والخلعالذهبوغيرهمالشترقففوكولسائر،مصريةدينارآلاف

جهازأحلبصاحبالظاهرالملكإلىز!جهاالتيلابنتهالعادلالملكجقزوالإسرافالبذخ

،وغيرهملبوس؟قماشهجينومائة،المطبخبرسمذهبطهاون)ثمانونخملتهمنكان

فيهائصرفوالتي،الاحتفالاتهذهوتكررت،..()6(.وطرحفرشجملحملوثلاثمائة

منغلامأريعمائةمعه)ختنابنهالضالحالملكختانففي،والئباهيللفخرالكثيرةالأموال

.5591طبعة،247ص،الرخلة(1)

.233،257ص،الرخلة)2(

.1/064،لرؤضتينا،مةشاأبو3()

ابق،الالمثرئاسةاليهانتهت،زمانهعلأمة،الذخوارحامدبنعليبنئخفدأبوالذينفهذبالفاضلالعالم)4(

.728،736ص،الأنباءغئون،أصيبعةأيي

.073ص،الأنباءغئون،أصيبعةأبيابن)3(

-62913/القاهرةعاشور/الفاحعبدسعيدتحقيق،الغرروجامعكنزالد"رر،الذواداريأيبكبناللهعبد)6(

178/917.
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غلامهذا،حكومةالعادلالملكمعالي:فقال،حالهعنوساله،إليهفارسل،بيدههـئشير

إليه،الرشولفعاد،()1(الفلانيالملكعلىئحاكمنيالحكممجلسإلىليحضرهالقاضي

الحق،إلأمنهيقبللمالذينئورولكن،الأمروكتمه،الرتجلبمقالةيعرفهأنتجاسرولم

له:فقال،الشهرزوريالذينكمالالفاضيإلىفتوجهآالميدانوترك،يدهمنالكرةفألقى

بخصمه،ساواهحضرفلضا،غيريمعتسلكهمامثلمعيفاسلكفتحاكمأ،جئت)إتتي

هل:معهولمنللقاضيحينئذفقال،الدينلئورالملكوثئت،حقعليهيثبتفلم،وحاكمه

حاكمنيالذيالملئاهذاوهبئةقدآنياشهدوا:فقال،لا:فقالوا؟حقعنديلهثبتت

آنييظنلئلأمعهأحضرتداتما،عنديلهحقلااتهأعلمكنمثوقد،دونيوحوله،عليه

بهذهالذارهذهيحترمالدينئوركانفإذا،()2(لهوهبتةليالحقأنظهرفحين،ظلمته

إلىيومآدخلاتهودبهر،بأسرهالمخمعأوالحاكمةالفئةأفرادبباقي-إذن-فكيف،الذرجة

القاضيمنفرستلإته:فقيل،عنهفسأل،البيتيستحفهلامالآفوجد،المالبيتخزانة

نأالبيتمسؤولمنوطلب،مكانهإلىأعادهالقاضيلكن،بإرجاعهفأمر،الذينكمال

لكمال)فل:لرسولهوقال،فرذه،الذينكمالالقاضيجوابأنكرالمالوجدفلتا،ئخبره

بينعليهصمةوالمظ،حملهأطيقلارقيقةفرقبتي؟أناافا،هذاحملعلىتقدرأنتالذين

بقوله:أعمالهئلخص،شامةأبانجد؟ولهذا،()3(فأعاده،واحدآقولآيعاد،اللهيدي

،ووهنوا،بالبوارالكقاروأيقن،أوتادهوثتت،بدمشقجرانهالإسلام)وألقى

.9(ومصرالشتامأمارةئقلدهالعئاسيالخليفةنجد؟وبالمظبل،واستكانوا()4(

658-)057للفذةحكمتوالتي،الذينصلاحابتدأهاالتيالأئويئيندولةوفي

فيبمنهجهالذينصلاحاستمروقد،الضليبيينمعحروبهمتخئلتها،أم(1174-267!/

منالمعنىبهذاإليهالىاضافة،ناحيةمنالذيننورأعمالاممملفقد،الضليبئينمواجهة

.1266/،الكروبففرئج،واصلابن(1)

.1267/،الكروبئفرح،واصلابن)2(

.1267/،الكروبئفرج،واصلابن)3(

.1241/،الرؤضتين،شامةأبو)4(

.1/505،الرؤضتين،شامةابو)5(
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والدينيوالثقافيوالغمرانيالاجتماعيبالإص!حاهتمامهعنفض!،أا(أخرىناحية

والبناء،المعرفةوأهلللفقراءوحته،بتقواهعرففقد،اثسلمينمالعلىوالحرص

المالكي،المذهبعلىالففوملتدرش!مدارسدمشقفيأنشأأتهاهتمامهفمن،والعمارة

.الئوري)3(المستشفىمنبالفربأنشأهاالتيالضلاحتة)2(كالمدرسة

المساجدمنالعديدبنىأته،واثسلمينالإسلاميبالذينالاهتمامفيوسائلهومن

منالكثيربتحويل،أم567171!/سنةأمرفقد،المسافرينلإيواءوالخانات،والخوانق)4(

الضغير،باببسئوقتةئعرفأحدهماهمسجذينبتجديدأمركما،مساجد)3(إلىالسخون

.الئخلة)ل!(بمسجدئعرفدمشقمنالشرقيبالبابوالآخر

،الضرفقيسارتةخلفوموقعها،دمشقفيإليهنسبةالئاصريةالخانقاهبنىكما

انتقلقدالضوفيةدورببناءاهتمامهأنويبدو،)7(دمشقعلىواليآكانعندمادارهوكانت

المساجدإنشاءعندالأمريقفولم،الخسامتة)8(الخانقاهأنشأتالتيالشتامسصثاختهإلى

وأغدق،اللأئقةبالمكانةوالضوفتةوالفقهاءالفلماءحظيبل،فحسبللضوفئةالعلمودور

علمه.منليستزد،دارهفيزارهبأحدهمسمعإذاوكان،وإحسانهكرمهعليهم

.9131/،الكامل،الأثيرابن1()

بنظامئةتسفىوالتي،التقوئةالمدرسةببناء،الدينصلاحأخيابن،شاهثاهبنالدينتقبئالئهجهذانهجوقد)2(

إليهانتهتالذيعساكرابنالذبنفخرفدزسيهامنوالتي،دمشقفيالمشهورةالم!ثالمدارسمنوهي،الشئام

عبددريد،ت،ب،القاهرة،الصليبئةالخروبعصرالعقلئةالحياة،بدويأحمدأحمد،بالمثتامالثئافعئةرئاسة

.435ص،7691،بغداد،والشتاممصرفيالأيوييالذينصلاحسياسة،ئوريالقادر

.3؟2ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن)3(

علىتحتويوكانت،للفتصؤفة،اليساروذوي،السئلطانئنثشهاالتىالأماكنمنوهي،خانقاهجمعوهي)4(

عبدالماللب،العيشرقمنيتخئصأنبعد،والتصوفللعبادةالتفرغأجلمنوذلك،الكاملةالرأحةوسائل

سياسة،القادرعبددريد،401ص،6891،القاهرة،والمملوكيالأيوليالعصرفيمصرفىالفكرئةالحياة،حمزة

.437ص،الذينصلاح

.2187/،0791،بغداد،والآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظ،المقريزيالعئاسأبي)5(

.76ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن)6(

.391ص،الخطيرةالأعلاق،شدادابن)7(

الأعلاق،شذادابن،3871911/سنةالمتوفاة،الذينخسامالأميرأثمالثئامستأنئأتهااليالخانقاهوهي)8(

.191ص،الخطيهرة
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ذكرماالاستغرابئشيروئما،مثلها()1(التاسشاهدما،وليمةوغملت...الذولةكباراولاد

الغنم،منرأسأريعماثةيومكلمطبخهفييذبح)كانالئاصرالملكانمنالكتبيشاكرابن

ئنزلوكان،ئحصىلافإتها،والأجديةالرضخعوالخرافالحماموفراخوالوزالذجاجغير

بدمشق،القلعةبابعلىالتوالاتوأريابوالكتاخونالفرأشون)يبيعها(الستماطفضلات

كتاوإن،()2(ئئوتهمفيالطبخعنبهايستغنوندمشقأهلتعتمفكانت،الأثمانبأبخس

.التاسشئؤونعنوانصرافهبذخهفيالتاصرإمعانعلىدلالةفهي،الحالهذهاستمرارنستبعد

،كبيرةبأعداديشترونكانواإذ؟فختلفة)3(أضولإلىينتمونوفم،المماليكظهر

،)4(والسئلاطينالأمراءلخدمةلئؤهلهم،أجناسهمطبقةعلىالمشرفالطواشإلىوئسفمون

وتبتن،دمشقفيمقامهطالالذيبيبرسالسئلطانومنهم،الئاسبافورالستلاطيناهتتملقد

نأبعد،القلعةأبراجوجذد،حضنهافقد،المدينةفيبهاقامالتيالأعمالعددفيأثره

السئلطانلابنهبنىكما،درهمالفالفذلكلأجلوأنفق،التترقتلمنللهدمتعرصت

الحديد.ويابالجسربيندارأالستعيد

علىاثطلالرآويةبرجفوقبنىإذ؟دمشقفيالعاقةالحياةيهتمبمابيبرسالظاهراهتتم

الثئرقيالقلعةبابعندالحماماتمنعددآ-أيضأ-وينى،كبيرةطارمةالخيلوشوقالميادين

الميدانبينالموصلالخشبيالجسربنىكماالئصر،بابمنالماءإليهاوساقالئصر،بابوخارج

،الماءإليهموأجرى،البرلدتةيرسيمدوربنى؟وأخيرآ،جوانبهبعضعقرالذي،الخيلوشوق

عرفجميلبقصرأعمالهوتوج،التاسمزاحمةفيالماءلطلبالئزولعناءعنهمليرفع

.م)6(1277!/676سنةوفاتهحتىدمشقفياستقرارهعندلهمقرااتخذهوالذي،بالأبلق)؟(

.3971/،لدرراكنز،داريلذواا(1)

.02257/،التواريخغئون،الكبيشاكرابن)2(

المعرفالملك،وكيرهموالأرمنوالجركسوالرومالأتراكمن،مختلفةأجناسمنالمماليكالممئلاطينكان)3(

البداية،كثيرابن،وهكذا،الأصلمغوليكتبقاالعادلواسث،ئركياللهعبدبنفطزالمظفروالملك،ئركماني

.733/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن،13211،238/،والتهاية

.2812/،لخططا،المقرلزي)،(

.354355-ص،8391تيروت،خططأحمداعتاء،الظاهرالملكتاريخ،شذادبنعليبنئخثد)5(

.21135/،التواريخغئون،الكتبيشاكرابن)6(
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اللهفضلابنؤيعذها،الذولةفيالوظائفأعلىوهيال!تلطنةنيابةفإن؟وأخيرآ

الإقليميالئطاقفيالسئلطانصلاحياتبأكثريتمتعلكونهوذلك،فختصرآشلطانأالغمري

وشئؤونالمالتةوالشئؤونالإقليمفيالجيشعلىئشرفوناتهميعنيوهذا،بهكتفهمالذي

لم،الجيشوأمراءالمممروكتابةوالقضاءالوزارةمثلالمناصببعفرفيولكتهم،البريد

نائبيتبعونكانواالإقليمفوخمفيفإن،ذلكعداوفيما،الاقتراححقغيريملكونيكونوا

الملكقاعدةدمشقكونوذلك،الأمراءملكئسقىدمشقنائبأنويبدو،فباشرةالإقليم

.الشئام))(في

فضورهم:فيالفئةهذهبخدمةيلتحقوتمن

:والاعوانالخماة-

وفم،والأمراء)2(للستلاطينالحمايةبدورئقيمونالذينالرجالمجموعةوهم؟الخحاة

وتنفق،الحاجةعندإلأ،الأخرىللأغراضيستخدمونولا،النظاقيالجيشأفرادمنليسوا

رفاقه،أوالأميرأوالصئلطانخاضةفهم؟الأعوانأقا،الكثيرةالأموال-عادة-عليهم

الذينالمستشارونوفم،خاصتةرواتبويتقاضون،ا!لنزلفيوئجالسونه،ئصاحبونه

وعصبته،الحتهاماقرباء)3(أوالقوممشايخمنيكونونوقد،الحياةأحوالفيالحتهاميششيرهم

حكمهم،شمؤونفيالحتهامعدةول،الأفكاروتبادلواكقشةللشئورىمجلسأشكلواوريما

.الذوادار)"(والسئلطان،جاندر)7(وأميروالجمدار)4(الخاصكةالسئلاطينأعوانومن

.115ص،الأبصارمسالك،الفمرياللهفضلابن1()

.4918/،الأعشىضبح،القلقثتثدي،السدطانئوافقونئمنوغيرهمالخحابحاجبالأعوانهؤلاءوينضم)دى)2(

.326/،ت،ب،الهلالدار،الإسلاميالئمذ!تاريخ،قلدانخرجي،9صه،المجتمع،رمضانأحمد)3(

لباسعنالمسؤولوفوالموظف،ئمسكومعناهاودار،الثوبومعناهاجاماأحدهما،كلمتينمنوتتألف)4(

.)1(حاشية1/133/،السئفوك،ئصطفىئخئد،5945/الأعشىصئح،القلقمئتتدي،وثيابهال!ملطان

،42/،الأع!ثىصبح،القفقثتتدي،للخدمةالأمراءدخولعلىيستأذنأفي؟الحاجبمقامصاحبهاهـلتولى)5(

.)1(حاشيةا133/،السئئوك،ئصطفىئخمد

يلحققنأمرهاويتوفى،الستلطانزواةيحملوصاحبها،ئمسكمفاها،والذارالذوأحلمماكلمتينمنومكؤنة)6(

،القفضثتثدي،الثتريفالبابإلىيحضرقنعلىورةاكوتقديم،الأميرأواللطانعنالرشلتبلغنحو،بذلك

.)1(حاشيةا141/،الس!فوك،ئصطفىئخمد،2222/،الخطط،المقريزي،5462/،وا4/،الأعشضبح
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فاستطاع،جميلةبامرأةعلاقةعلىكانفارسهؤلاءومن،بالأخباريأتيهقنارسلالمثئام

عنوأعلمها،كثيرةوأشياء،والعنبر،الحرير،الثيابمنبهدايااستدراجهااثعنهمالملك

بها،الفارسالتقىوتقا،فوافقت،الإفرنجتخص!التيالمعلوماتعلىالخضولفيرغبته

وتتودد،ئلاطفهمازالتولكتها،الأمرأ!لفذعر،فأخبرته،سألهاالهداياعندهاووجد

الإمبراطور،منذلكبعدخطابأتاهإذافكان،اثعنهمالملكفساعدةعلىائفقاحتى،إليه

.المعنهم)1(الملكإلىتنقلهبدورهاالتيالمرأةلهذهحمله

-العبيد:

منمصادرهمبازدياد،الشتامبلادفيوالأمراءالملوكدورفيالعبيد)2(عددازداد

الئركيفمنهم،خاضةبأسماءئعرف،وفزقا"3(طبقاتشكلواحتى،وغيرهاوالشمراءالغنائم

..إلخ..والسئنديوالأرمنيوالرومي

القسمفيكانقنفمنهم،لأسيادهمخدمتهمفيالعبيدهؤلاءمهامتعذدتلقد

مسؤولتاتهفيتدرخقنهؤلاءومن،)4(الخصيانمن-الغالبفي-وفم،بالحريمالخاصن

قرقوشوكذلك،ل!(خصياعبدآالفاطميةالذولةمؤتمنكانفقد،أعلاهابلغحئى

يتعقمواأنبعدالمنزلتةالأعمالتحسنمنهمفئةكانتبينما،الاينصلاحوفلر،)6(الطواشي

والب!ابوالتقيبوالوكيلوالخازنوالطتاخالفرأشففيهم،المنزللتدبيراللأزمةالضنائع

،زداتحبيب،466ص،4191سنة،المقتطفمجلة،المخليبئينخروبفيالجاسوسئة،الشمالالذينجمال)1(

.55ص،91و8لسنة،36فجفد،المشرقمجفة،الفرنجئاتالئساءرشوةفيالضليبئينالمفوكاحتيال

يقفونكانواوهكذا،أسيادهمعندعبيدإلىفيتحؤلوا،الفئوحأثناءالأسرنتيجةالعرلئةالذولةفيالعبيدأغلب)2(

.4147/،الكامل،الأثيرابن،الخروبلكثرةولكثرون

الكامل،،الأئيرابن،وغيرهموالركبانئةوالرجالالضغارالغلمانمنفرقوهي،الجندبفرقأشبهوهي)3(

.9أص،المجتمع،رمضانأحمد،8226/

ولما،والإفرنجالرومانعنهموأخذ،الفدماءوالمصرئينوالبابلئينالآشورئينعندشائعةشرفئةعادةالإخصاء)4(

)0002(نحوآشورملثةسميراميسنهجتهاقنوأؤل،دورهمفيالخصياناستخدموا،المسلمينبينالحجابشاع

.3334-5/،الئمذ!تاريخ،زيدانخرجي،الميلادقبل

.7؟13/،الخطط،المقريزي)5(

البداية،كثيرابن،عكاالذينئوروستمه،الجبلقلعةبنى،شمجاعآشهمآكان،الأيولئةالذولةكبارأحدوفو)6(

.1234/،والتهاية
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الحماية،أوالحراسةأوالخدمةفيالحاجةعنازدادوادهاذا،)1(وغيرهموالركابيوالملأح

.)2(لمجالسهمزيدةمنهمالفلماناتخذ

منوالضقفيوالرنجيوالبردريوالفارسيالئركيفمنهم؟أضولهممصالراختلفت

.المثئامبلادفيوالأرقاءالعبيدزيادةعواملمنالضليبتةالخروبوكانت،)3(والإناثالذفور

الذين:رجالفئة-2

والشئفودوالخطباءوالفقهاءوالقرآءوالقضاةوالؤغاظالمساجدفؤآمالإسلامفيوفم

،الأخرىالالوائفمنغيرهممنتمييزآ،)"(العمامةأهلئسميهمالبعضوكان،وغيرهم

تنشألمالإسلامفيلأتهذلك؟كهنوتيمظهرالفئةلهذهوليس،)؟(السيوفأريابولاستما

المسلمينحاجةنتيجةالطبقةهذهظهرت!ائما،)6(الأخرىالأديانفيكما،الذينرجالطبقة

سي!استة.لغاياتكبيرةشلطةبعضهممنالحتهامجعلوقد،دينهمبواجباتالقيامإلى

والثقافي،الروحيأثرهمخلالمنوذلك،اليوميةالحياةفيبارزدؤرللمعقمينكان

بوجهالوقوفمنيمنعهملاهذاولكن،الاينيالذولةبمذهب-الغالبفي-ينتظمونوفم

عبدالعلماءشلطانعنغرففقد،والمنكرالباطلعليهمايغلبحالاترأواماإذاال!مئلطان

إسماعيلالضالحالملكدمشقلسئلطانالمنبرعلىالذعاءتركاته،السئلام)7(عبدبنالعزيز

الملكأخيهابنعلىلئساعدوهبهمواستعانتهالضليبئينمعتحالفهبسبب،064(-)627

عنفضلآ،فيهاالستلاح؟دلةدمشقبذخوللفموسماحه،مصرصاحبائوبالضالح

.531/،الئمذ!تارلخ،زيدانخرجي،9صا،المجتمع،رمضانأحمد1()

.532/،التمذ!تاريخ،قلدانخرجي)2(

.59ص،المجتمع،رمضانأحمد،7،33،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن،13211/،والثهايةالبداية،كثيرابن3()

.3صه،لمجتحا،شورعا(4)

.03ص،لمجتمعا،شورعا5()

تارلخ،ماجدالمنعمعبد،سياسئةلغاياتطبقةجعلوهاالعلماءولكن،الذينئةبواجباتهالتقومالفئةهذهظهرت)6(

.85ص،7391،القاهرة،وط،الؤسطىالغمخورفيالعربئةالحضارة

ئوفي،الثئافعيالسئلميالحسنبنالقاسمأبيبنالتلامعبدبنالعزيزعبدئخفدأبوالذينعرالاسلامشخ)7(

مخصدبنوفوسى،8902/،ت،ب،القاهرة،محمدمحمود،تحقيق،المثثافعئةطبقات،الستبكيء،066

.1505/،3491،الهند،اط،الرمانمرمةذيل،اليونيني
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)1(:الجواري-

ذلكيرجعوزيما،والجواهرالحلييشترونكما،الجواريبشراءوالحتهامالأمراءاهتئم

رتاتمنتكنأنالطبيعيومن،منهنس(كبيرةطائفةاثجتمعضتمحتى،خاضة)2(لأسباب

الأمراءقضورفيدورآلعئنفقد،سلاحوالخمث،فوةاتجضاللأن،الكلمةونافذاتالحسن

العادلالملكإنةحتى،الحياةافورفي)4(الكفاءةمندرجةعلىوأغلبهنخاضة،والستلاطين

تناولهقدبطعاموإعجابه،الطبخفنإتقانهالخسن،لابنهافآل!صبحجواريهمنجاريةاختار

ائوبالضالحالملكزواجوكذلك،منها)؟(وزواجهعليهاالئعرففيطريقةفكان،ئمناسبة

وعلى،بعدفيماالكفاءةتلكأثبتتوالتي،المم!ياستةومقدرتهالكفاءتها"6(الذشجرةمن

قنفمنهم،والمواصفاتالأهدافحسب،للجواريالتلاطينفعاملةاختلفت؟حالأية

وأ،جاهأومنصبعلىللخضولأو،والموسيقىالغناء)7(مجالفيماليآمنهاينتفع

غزوالثانيفريدريكقرزفعندما،المعنهمالملكفعلهماوهذا،للجاسوسيةيستخدمونهن

وأالمفوكبناتمنكنولو،الفاتحينففنئلك،الحربفيوالفاتحونالمحررونعيهنيحصلماوهي1()

وفئات،خلكانابن،بملكهالمالكتصرفبيعهنفييتصرمونأو،يستولدونهنأو،يستخدموهن،الدئاقين

.535/،الإسلاميالئمذقتاريخ،زيدانخرجي،1032/الأعيان

ثانية،جهةمنوتراكمهاالأموالاوتدفقالترفحالةد!لى،جهةمنالحكامبينالتفاخرحالةالىذلكيرجع)2(

.19ص،اثجتمع،رمضانأحمد،16137/،الأغاني،لأصفهانيا

وكانت،وخادمجارية(015)555الحاكمقصرفيكانفقد،الجواريمنالإكثارفيسواهمالفاطمئونفاق)3(

علىالذينصلاحقبصقولئا،الأبكارالبناتمن)0015(منها،جارية)0008(الملكس!ثالسريفةالسمدةلأخته

،136/،الخطط،المقرلزي...وأولادهوعائلتهالخليفةسوىقخلفيهمليسنسمة12(.)000وجدفضورهم

.136-5135/،الئمانتاريني،زيدانخرجي،2485/

،الأشعارئرؤينها،عنهنالمسرولكانحين،العصرذلكفيالواسعةالرزقأبوابمنوترئنهنالجواريتعليمكان)4(

.336/،الئمانتارلخ،زيدانخرجي،والعروضوالتحوالأدبئعلمهنأو،القر،نوئحفظنها،القاءوئلفنها

.4927/،الكروبئفرئج،واصلابن)5(

،رمضانأححد،37-136/،الأدنىالشئرق،العرييالبازالمئئد،13163/،والئهايةالبداية،كثيرابن)6(

.277ص،19ص،المجتمع

العصرفيالمألوفةالأشياءمناصبحتحئى،والطربللغناءالجواريالقوموعليةوالئلاطيناثفوكاقتنى)7(

،رمضانأحمد،508/،الأغاني،الأصفهاني،الجواريمنمجموعةأميرأوملكلكليكونانالمملوكي

.277ص،9صا،المجتمع
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963سنةوذلك،الستاحلئغورمنوغيرهاأرنونوحصنصيداتسليمعلىمعهمائفاقه

،الأمويالجامعفيإسماعيلالضالحالملكعزله؟ذلكعلىفعلوكرد،ام)1(241ء/

إليهانتهىماعليهمعرالغلماءمنجماعةولكن،عليهوضيق،دمشققلعةفيوسجنه

،لهذاالضالحالملكفاستجاب،لهفشفعوا،ال!ئلامعبدبنالعزيزعبدالغلماءكبيرمصير

)2(.عليهالتاسنقمةمنخوفأعنهوأفرج

مكانتهمصانواإذ؟الشتجاعةمنكبيرةدرجةعلىفكانوا؟المماليكعصرفيأقا

الملكخرجتقاأتهزويفقد،وضمائرهمكرامتهمعلىوحافظوا،الفسادمنوقلمهم

الذينرجالأعانه،ال!ثتاماحتفواحينما،ا!لغولقتالإلى،هـ(676!/)658بيبرسالظاهر

الشتامفقهاءلهفكتب،العدؤقتالفيبهلينتصر،الرعيةمنالمالأخذلهتجوزالتيبالفتوى

له:فقال،بطلبهفأرسل،الأمرهذارفضالذي،الئووي)3(الدينفحيباستثناء،أرادبما

وليس،بندقدارللأميربالرقكنتأنكأعرف)أنا:قائلآفرفمق،الفقهاءمغخالكاكتمث

لهعبدمملوككل،مملوكألفعندكسمعحث،ملكآوجعلك،عليلثاللهقنئم،ماللك

كقه،ذلكأنفقتفإذا،الحليمنحقجاريةلكل،جاريةمئتاوعندك،الذهبمنخوائص

حلي،دونبثيابهنالجواريويقيت،الخوائصمنبدلآ،الضوفبالتودمماليككويقيت

ويعني،بلديمناخرج:وقال،كلامهمنالظاهرفغضب،(الرعتةمنالمالبأخذأفتيتك

غلمائنا،كبارمنهذاإن:الفقهاءفقال،نوىإلىفخرج،والطاعةالستمع:فقال،دمشق

والظاهرأدخلهالا:وقال،الشتيخفامتنع،برخوعهفأمر،دمشقإلىفأعاده،بهنق!تديوتمن

الذي،العادلالدينرجلشخصيةفيالؤضوحمنالكثيرفيهاالروايةوهذه،بها)"(

إليهم.والترلفمصانعتهمويانف،والمفوكالحتهاممخافةوالإنصافالحقمقالةفيتاخذهلا

الثافعئة،طقات،التبكي1171/،1877،الوئابئةالمطبعة،الورديابنتاريخ،الورديابنغمرالذينفلن1()

/8021.

المرأة،بيهمجيل،297/،ت،ب،مصر،والقاهرةمصرئفوكفيالمحاضرةخمن،السئيوطيالذينجلال)2(

.277278.ص،6291،للجاععئينالشردار،طا،العربحضارةفي

سنةئوفي،العلأمةالذمشفيزكرلابنالذينئحيي،الجازميحجمةبنحسنبنالذينشرفبنيحص)ر(

13.492/،والثهايةالبداية،كثيرابن67601

.2223/،الورديابنتاربخ،الورديابن)4(
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دبهرفقد،ومواعظهمخطبهمفيخوفدونالحقكلمةيقولونالذينرجالوكان

فتوخة،حاضربيبرسوالظاهرمرةخطبائه،)1(الواسطيإسماعيلالدينمجدعن

وكل،باسمكئدعى؟ولكن،السئلطانائهابياالقيامةيومتدعىلن)إتك:قائلآلهبالكلام

وأوسطهم،أبآكبيرهمفاجعل،رعاياكعنئسألفإتك،أنتإلأنفسهعنيسالمنهم

يشترطيتولأهوقن،المهضةالمناصبمنكانالقضاءوفمارسة،ولدام)2(وصغيرهم،أخآ

ئورحكمظلفيفنائشاروتما،وحقانتةبعدالةينصرفتجعله،فعئنةشئروطأالسئلطانعلى

أسلفنا،كما،الاينئورقاضىقدالشهرزوريالدينكمالالقاضيأن،956(-)541الدين

علىدلل،طوعآعنهوتنازل،لهالحقثبتوتما،خصمهمعبالستوئةالعدلدارفي

وفؤشسةالقاضيومكانةهيبتهمنيعرز،القضاءدارإلىالذينئورخضور!ان،)3(عدالته

فيوختهالذئنئورتواضععلىالروايةهذهتدلة،أخرىجهةومن،جهةمنهذا،القضاء

الكشف،داروسقاه،دمشقفيالعدلداربنى؟ذلكأجلومن،التاسبينالعدلإشاعته

.)4(الأسبوعفييوقينمجالسهمفيوالفقهاءالفضاةئشاركوكان

اشتكاهفقد،المنازعاتوفض،العدلتضفيالدينئورنهجعلىالدينصلاحسار

وجاء،الحكممجلسإلىفحضر،ئحضرهقنفأرسل،أخيهابنمندمشقفيرجليومأ

المحاكمةجرتئتم،وافىزعةاثخاصمةفي)5(القاسمأباوكلوقد،أعمالهعنيشهدتجن

ئرددالاينصلاحوكان،الحقم)6(فيئجامللم)ولكئه،أخيهلابنمحتتهمنالرعمعلى

.()7(الغفودةفيأصيبأنمنإليئاخث،الضفحفيأخطئفلأن؟أنا)أقاالمشهورةمقولته

شنرات،الحنبلي721!،سنةفوفي،الرآهدالفقيه،الواسطيشوربنالرخمنعبدبنإبراهيمالذينعماد1()

.624/،النتب

.278-277ص،المرأة،بيهمجميل،2225/،الورديابنتاريخ،الورديابن)2(

.266267-02/،الكروبففرفي،واصلابن)ذ(

.23ص،الاريةالكواكب،شهبةقاضيابن)4(

.23ص،الذينصلاحسيرة،شذادابن،حماةقاضيالذينأمينالقاسمأبوئو)؟(

.416ص،الذينصلاحسياسة،ئوري،23ص،الدينصلاحسيرة،شذادابن)6(

.416ص،الذينصلاحسياسة،ئوري،027ص،الرخلة،خبيرابن)7(
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منصبوليفقد،)2(والمقدرةالكفاءةأثبتإذابالوراثةيتولى)1(القاضيأنويظهر

دمشقفضاةقاضيالذينزكيبنالذينمحيالقاضيبنالذينزكيدمشققضاء

يدذوهذا،وكلوته)4(قيادةلهووهب،المعنهمالملكعزلهحتىمنصبهفيوظل،وأعمالها)3(

عزله.حالةفيحتىدمشقفيالقاضيمكانةمدىعلى

تحتبذلكيقومونالذينالفضاةعملمنالمدينةأنحاءفيالشترعأحكامتنفيذوكان

شافعي،فضاةقاضيتعيينعلىالستابقةالمذةاقتصرتوقد،الفضاةقاضيإشراف

،فضاةأريعةتعيينبوخوببيبرسأمرحين،أم664266!/سنةحتىالحالةهذهواستمرت

أحدهم:يقولهذاوفي،أيضآدمشقفيبل،فحسببالقاهرةليس

استرابوادمشقأهل

5(شئموسلمتجميعآإ،فغ

الخكامكتزةمن

طلاح!"(فيوحائفغ

،الضدقاتتوزيععلىوالإشراف،البذعقضعالقاضيواجباتمنكانتكما

يستشيروأن،الشئفودأفوريتحرىوأن،العاقةالأوقافعلىوالإشراف،بالأيتاموالاهتمام

التيالقضاياجميعفيبالشثريعةيحكموكان،والفقراء)7(المتصؤفةعلىولجود،العلماء

.255ص؟)3(برقمبالقضاءالخاص!الملحقانظر1()

،عصرونابنالقاضيعليالذينصلاحاعنمدفقد،والذينيالعلميثقلهالهاشخصئاتالقضاءمنصبشغل)2(

بهاءالقاضي583!،سنةبخدمتهوائصلكما،292/،الكروبئفرئج،واصلابن،دمشقفيالقضاءولأهالذي

قفاءولاه؟ولهذا،الجهادفضائليشملكتابآالدينلصلاحوتأليفه،الجهادفيبراعتهأثبتالذيشدادابنالدين

.416ص،الذينصلاحسياسة،القادرعبددرلد،العسكر

،القضاءمنصبإلىلردهخواصئهوبعضأئهتوشطوئحاولة،الفاضيهذاغرلهطريقةأصيبعةأبيابنأورد)و(

972.073-ص،الأنباءغئون

.7153/الذزر،كئوز،الذواداري)4(

بناللهعبدالدينشمسوهم،الدينشمسلقبيحملونوجميعهم،664!سنةبيبرسع!نهمالذينالقضاةيعني)5(

الرقرةعبدالذينوشمس،المالكتةقاضيغفروبنعليبنالسئلامعبدبنئخفدبنالذينوزين،قاضيالحنفيعطاء

543.-1542/،السئفوك،المقريزي،خلكانبنالذينشمسكذلكوشئي،الحنابلةقاضيالحنبليغفروبنالشئيخ

.543-1542/،المئفوك،المقريزي)6(

.9أص،اثجتمع،رمضانأحمد،94-242/،الأعشىضبح،القلقمثتئدي)7(
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ولم،الإدارةاختصاصمنفكانت؟التجارئةالقضايااقا،المثتخصتةايامورعليهاغلبت

اختصاصمنفكانوا،واليفودالم!حيينمنالأقةأهلأتا،فيهاباعللقاضييكن

ذلك.فيصلةالإسلاميللقضاءيكنولم،بهم)1(الخاصةالدينيةمحاكمهم

فقد،الشئرع!ةبالأحكاماثئصلةالوظائفيتوتونالذينالأفرادمنففو؟المخسبأفا

لهوئقال،المنكرعنوالتهيبالمعروفالأمرلهئسند،وخلقيدينيمنصبهلىان،بالشتيخئلفب

وترتيبها،بهاالذينتةالوظائفبينمنالوظيفةدمشقحسبةوئقذ،)2(الحسبةووالي،الحسبةفتولي

)"(.دمشقاعمالفيالحسبةئؤابتوليةدمشقفحتسبحقمنوكان،العسكرقضاءبعد

بال!ئتيخ)4(ويلقب،العلماءأحديشغلهاكانالتيالوظيفةبهذهالفاطمئوناحتفظ

،الرجالمنالأعوانوله،المنبرعلىبتعيينهسجلآيقرأالعهدذلكبعدمناثحتسبوكان

هذهواستمرث،دينارا"3(ثلاثونقدره،شهرمرئبأويتقاضى،واسعةصلاحياتوله

تقديدتة،ئسخةالقلقشتئديأوردوقد،العدماءأحديتولأهاوكان،الأئوليالعهدفيالوطمة

يلجأ؟وأخيرآ،بال!سانئؤديثتم،بالقولبالقينأولأبالتظريبتدئبأناثحتسبفيهانصح

.)7(بالمدينئشفرأن-أحيانآ-لهأبيحوقد،الستوط)6(استعمالإلى

المرتبةتحتلكونهامنالرغمعلى،المملوكيالعهدفيرفيعةمكانةالحسبةاحتتت

،الشئريف)هـ(العدلبداربالحضرةمجلسلصاحبهاوكان،الاينئةالوظائفبينمنالخامسة

حيثة؟اليومتةوالعلمئةالاجتماعئةالحياةتنظيمفيخاصةأهميةالمحتسبلوظيفةوكانت

بالمجتمعيتعتقماوكل،بالتظافةوالاهتحامملاتوالمطالصناعاتفيالغمث!يمنعإئه

.136ص،6691،تيروت،المماليكوعهددمثق،زيادةنقولا1()

.32701/،6691،القاهرة،الإسلامئةالآثارعلىوالوظائفالإسلامئةالفئون،الباشاحسن)2(

.33701/،الإسلامئةالفئون،الباشاحسن،4391/،الأعشىضبح،القلق!ثتثدي)3(

،9691،تيروت،الرينيالبازالئئدتحقيق،الحسبةطلبفيالرتبةنهاية،الشئيرازيبنالرخمنعبد)4(

.99ص،المجمع،رمضانأحمد،01046/،الأعثىضبح،القلقثتتدي،123ص

حسن،1463/،الخطط،المقريزي،دينيةخدمةلأئهاوالأعيانالمسلمينؤخوهإلىئسندالحسبةوكانت)5(

.291ص،ت،ب،القاهرة،مصرفيالفاطميون،حسنإبراهيم

.33601/،الإسلامئةالفئون،الباشاحسن،71-1/168،الأعشىصئبح،القلقمثتئدي)6(

.33601/،الإسلامئةالفئون،الباشاحسن،71-1168/،الأعىصحبح،القلقثتثدي)7(

.551ص،لمجتحا،رمضانأحمد8()
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فيالحمويياقوتروايةنذكرفإتنا،المجتمعدؤرعنالحديثفيدمناوما،)1(وأخلاقه

المؤثرينوالفرباءالقحابيجمعالمحتسب)أنآوهي،اللأذقيةفيللفحتسباضافتةأعمال

دارهمإلى،عليهاوئزايدون،منهمواحدكلعلىوئنادي،حلقةفيالروممنللفساد

واحدكليأخذأنبعدالغرباءيسكنهاالتيالفنادقإلىويأخذونهم،عليهليلتهاإليهاينتهون

خاطئة،معإنسانآوجدمتىفإئه،الواليويعقب،معهخحةالمطرانخاتمالمحتسبمنمنهم

ضئقةئقطةفيالفسادأماكنيحصرأنأراداتهولبدو،)2(خيانتهألزمالمطرانخاتممعهوليس

علىمالتةكراماتيفرضأنأرادورئما؟جهةمنهذا،انتشارهامنمتقآ،تصرفهتحت

التويةطريقإلىلإرشادهمتحقيقآ،اخرىجهةمن،الالريقهذافيالأشخاصهؤلاء

.والمكارمالأخلاقعلىالإسلامحرصمعتماشيآ،والعقة

وقد،والإرشادالوعظفيدورهممارسوافإتقم؟والخطباءوالؤغاظالمساجدقؤامأفا

بدمشق،الجامعخطيبأرسلحينماالعادلالملكفعلكما،أخرىمهقاتاليهمئنسب

العسكر)"(قاضيالحنفيعليبنخليلالدينونجم،الشئافعي)3(الذولعيمخقدالاينجمال

الخوارزمتة.الذولةإلىبسفارة

الفكروالقلم:أريابفئة-3

مسؤولياتهماختلفتوقد،العسكريينغيرالذولةموظفيكبارالفئةهذهإلىوئنستب

،)7(الجيشوناظر،ل!(الممئروكاتب،الوزير)لس(وفمومناصبهمأصنافهمباختلافالذولةفي

.214ص،الأدنىالثثرق،العرليالبازال!يد)1(

.36/،الئلدانئعجم)2(

جامعفيالخطابةو"لي،بالموصلالدؤلعئةإلىنسبة،الذولعيياسينبنزيدبنالملكعبدبنئخحدالد-شجمال)3(

.1336/،والئهايةإلبدايةيمرابن،كه33سنةوفلألهحتىوظلخطيأ،فاضلآوكان،893شةأبيهوفاةبعددمق

.132ص،7791،بغداد،الخوارزميةالذولة،الحئودتوفيقنافع،115-915ص،الرؤضتتنذيل،شامةأبو)4(

،الثافذةالكلمةصاحبوئوئيها،ضهوغرف،ئمف)ذا،السلطانتليلأئها؟الأفلامأريابوظائفأجلمنوهي)5(

.428/،الأعشىضبح،الفلقثتثدي،911ص،الأبصارمسالك،الفمريفضلابن،التابقةللفتراتاستمراروهي

عليها،الئلطانتوقيعأخذبعد،وتسميرها،أجوشهاوكتابة،السئلطانإلىالواردةالكئبكتابئصئم)،(

موافقةبعد،الوزيرتوقيعبجوارالأئوربعضعلىالتوقيعالىبالإضافة،العدلبدارالقضصلقراءةوالخئوس

.403/،الأعشصئبح،الفلفتئدي،012ص،الأبصارمساللث،الفمرياللهفضلابن،ال!لطان

بيتوفيه،الأموالدواوينأرفعمنوديوانه،المستوفينمنعددوئساعدهالتاظر،ئتوئيهايسئىجليلةوظيفة)7(

صئبح،القلقشتتدي،121-12صه،الأبصارمسالك،العمرياللهفضلابن،ال!لطانئةوالمراسيمالتواقيع

.31-403/،الأعثى
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،)"(تصطبلالااوناظر،ل)3(لمااوناظر،)2(الئئوتوناظر،()1لخزانةاوناظر،الأموالوناظر

الحاكمبخدمةيلتحقتماالفئةهذهوتشمل،الذولةافورتسييرفيالحاكمتبعيةمنوهي

وقد،الأخباروأصحابوالأدباءالغلماءمجموعةإليهائضافكما،دولتهفيوالسئلطان

عنهمغرففالرتكئون،دمشقعلىتعاقبتالتيالسئياسيةالئظمباهتمامالطبقةهذهحظيت

كانإذ؟بهؤلاءاهتمامه956!(-)341الذيننورإلىنسبفقد،بالعلماء)ل!(اهتمامهم

،عصرون)ل!(ابنالذينشرفومنهم،الفضورأفخروئسكنهم،البلادأقصىمنيستدعيهم

المدارسهذهومن،غفومهممنالتاسلينتفع،)7(المدارسلفمبنىبل،بتكريمهميكتفولم

الذتيامدارسأحسن)ومنخبيرابنوصفهاوالتي،بدمشقباسمهغرفتالتيمدرسته

ينصث،الأنيقةالفصورمنقصروهي...قبرهوبها،اللهرحمهالذينئورمدرسةمنظرآ

الذينئوراختيارولعل،()8(ساقيهعلىالماءيمتذ،عظيمنهروسط،شاذروانمنالماءعليها

صلاحواقتفى،والفلماءللعلماحترامهمدىعلىحيئدليلالمدرسةفيالأخيرمثواهمكان

ئماأو،الفضاةمنناظرهايكونالغالبوفي،الكبرىالخزانةجانبهالىالىالذولةأموالئستودعالخزانةوكانت)1(

.431/،الأعىصئبح،القلقثتثدي،11صا،الأبصارصالك،الغمرياللهفضلابن،بهميلحق

الكسوةمنوقبعئته،ال!لطانيحتاجهمالكلتام7تصرفوله،والشترابخانةالمطبخمنك!هاالس!لطانأئورواليه)2(

صئبح،القلفتنندي،12صا،الأبصارمسالك،ائممرياللهفضلابن،ذلكعجرىيجريمماوالتفقات

.2227/،الخطط،المقرلزي،431/،الأعشى

،المالبيتإلىالمملكةخمولحملةموضوعها،ئعتبرةجليلةوظيفةبأىنهاالعمريمااللهفضلابنوصفها)3(

مسالك،(..المالببيتاليومئعرفولا،والمسئىالاسموذهب،المالوييتالمالتلاشى)ئمالمقرلزيوأضاف

.122ص،لأبصارا

ابن،القدرجديدةوطمةوهي،وغيرهاأرزاقمنبهيتعلقوما،اللطاناصطبلفيئاشرتهجديلديوانوفو)4(

.52ير-2244/،الخطط،المقرلزي،22ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضل

فئؤ!منها(ئقصانالجاهلوصئحبةالذينفيزيادةالعالم)ضحبة!الرشولحديثإلىاستنادآزئما)5(

.)1(ورقة،69016برقمللمخطوطاتصذامبدارمخطوط،الأخباركنز،مجهول

ئوفيوالفضلاءالفقهاءأعيانمن،الئافعيمظهربنهبةبنئخئدسريأبياللهعبدسعدأبوالذينشرف)6(

.ر256/،الأعيانوفئات،خلكانابن585ءاسنة

وأريعونثلاثالئئافعئةالمدارس:يليماعلىئوزعةوهي،مدرسةوستيناحدىدمشقمدارسكدت)7(

،مدارسأرلعوالمالكئة،مدارسعنرالحنبلبةومدارس،مدرسةوثلاثونإحدىالخفئةومدارس،مدرسة

أحمدئخئدتحقيهق،وحئاماتهاوجوامعهاورلطهادمشقمدارس،الأريليأحمد،ثلاثالأطئاءومدارس

.14ص-4791،دمشق،الذفان

.256ص،الرحلة8()
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سئمائة،فكانوا،عصرهفقهاءغذحتى،والفقهاءبالغلماءبالاهتمامالدينئورأثرالدين

امتذبل،الإسلاميةالغفومغلماءعلىالتكريميقتصرولم،)1(ثابتةرواتبلفميدفعكان

بنفخقدالمجدأبومنهم،الأطتاءمنكبيرةمجموعةدمشقضفتفقد،الطبيعةغلومإلى

صلاحطبيبالبياسي)3(يحيىزكرياأبوالمعروفوالمهندس،والفلكيالطبيب)2(الحكمأبي

،الأدبفيوشاعرآعالمأكانالذي،الذمشقي)د(البدوخعليبنعمروكذلك،الدين

والذي،)7(الرحيمعبدالذينفهذتبرز؟العادلعهدوفي،بالط!بشئهرتهإلىبالإضافة

كبيرعددالضخةبشئؤونالمهتفينالأطباءمنغرف؟ذلكويجانب،رحلاتهاغلبفيرافقه

ترجمالذيأصيبعةأبيوابن،التفيس)ل!(ابنومنهم؟المصادربهمزخرت،المدةهذهفي

.)هـ(وغيرهم،)7(منهمالكئير

.434/،0791،دمشق،الشئامخطط،عليكردئخئد1()

فيالأفاضلوالغلماءالمشهورينالحكماءمن،الباهلياللهعبدبنالمظفربناللهغبيدالمجدأبوالفضلأبووفو)2(

والإيقاعالغناءوئجيد،الغودويلعب،الموسيقىيمرفوكانوالنخوآ،الهندسةعلمفيوكذلك،ال!بةالضناعة

.628ص،الأنباءغئون،أصيبعةأييابن،ال!ثادسالقرنفيتوفي،الآلاتوساثر

بصناعةنفئن،المذكورلنوالغلماءالمشهورينالفضلاءمنالياسيالأندلسي)سماعيلبنزكرئاأبوالذولةأمين)3(

أصيبعة،ألىابن،الطثمجالفيالذينصلاحوخدم،الغودعلىاللعبوئجيد،القلاضئةبالغفوموتمئز،الالمث

628.ص،الأنباءغئون

ئوفي،فيهئعالجدكانأاللبادينشوقفيلهوكان،والمركبةالمفردةالأدويةمعرفةفىفاضلآكان،غمرجعفرأبو)4(

.628-063ص،الأنباءغئون،أصيبةأليابن576ء،سنة

ينبغي،وما،ومعرفتهالالثصناعةانتهت!اليه،زمانهعلأمة،حامدبنعليبنئخئدأبوالفاضلالعالمئو)5(

فياليمارستاناتتاريخ،عيسىأحمد،736-728ص،الأنباءغئون،أصيبعةأبيابن،بالذخواروئعرت

.218ص،8191،تنروت،سلاملإا

مجالفي،الفئونفيئشاركآوكان،والمنطقالفقهأضولفيضئففقد،الكثبرةالصانيفصاحبوفو)كاه

603،-8503/،الشئافعئةطبقات،الثبكي،687!سنةئوفي،وصنعتهالعلملإتقانه،شاابنبعدكانالالث

.66-65ص!7791،الموصل،العربعدالعئومتاريخفيدراسات،عبدالرحمننجيبحكمت

غئون،بصددهانحنالتيالمذةمنوخاصئة،الثئامبلادأطاءعنكنابهفيبابأكاملآأضيبهعةأبيابنآؤزد)7(

ومابعدها.،906ص،الأنباء

بالالثوتم!ز،الحكمةعالمصلاحوابن،574()تبالحكيمالمعروفالحكمأبوكذلك،دمشقفينغ)8(

المفناحبنونجم،667()تالرحبيابنالذينشرفوكذلك،387()تمطرانابنالذينوئوئق،054()ت

،الأنجاءغئونأصيبعةأبيابن،964()تالذمشقياللهعبدبنالمحققوالجمال،6(د5)تالعالمئةبابنالمعروف

تاريخ،عيسىأحمد،435،04/،0791طبعة،ال!ثئامخطط،عليكردئخفد،68،،651675،،965ص

.223-216ص،البيمارستانات
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ئغذوالذي،)3(خلكانابنعنفضلأ،)2(شامةوأبو،والكتابةالثتعرلينبغالذي،منقذ)1(

سنةفيال!ثتامفيالقضاءفمارستهعنفضلآ،وئرئفيهاال!ئترمدارسمنمدرسة

برزالذيواصلابنوكذلك،أم681282!/سنةوفاتهحئىبمنصبهوظل،أم93261!/

غفومفيبرزفاضلرجلبأئهالفداأبويصفه؟ولهذا،الأخرىالففومعنفضلأمورخأ،

عددإتقانفيالموسوعتةالقابليئةوهذه،)4(والتاريخالفقهوأحوالوالهندسةالمنطقفيكثيرة

عليبنغمرفهذا،جانبمنبأكثرالدمشقيالمجتمعفيدورهاتأخذنجدهاالعفوممن

)؟(اخرىوفئونوالمنطقالفقهأصولفيتصانيفوله،وشاعرآطبيبأكان،الدمشقي

ساعةإصلاحواستطاع،السثاعاتوغقلمهندسأ،اشهرالحارثيفضلأبووهذا،كالطب

.الالسب"(فزاولتهعنفضلآ،دمشقفيالأمويالجامع

لفمتدفعكانتأتها،الطبقةلهذهالدولةودعمبيان،الضددهذافياليهي!ثاروتما

شئؤونهمفيالفكروأريابوالفقهاءالفلماءينصرفلكي،المجزيةوالرواتبالم!ثطهرات

)04(والإمام،درهم)08(والمدزس،درهم)003(الالبيبدخلكانفقد،والمعرفئةالعلمئة

الطبقةلهذهالحكوميالذعملهذاوكنتيجة،)7(درهم)03(والمحذثوالمعيدوالمود!،درهم

نأمنالباحثينأمكنحئى،اثختلفةالعلمئةالفئونفيوالتصنيفليفالت!حركةنصطت

القصرخرلدة،الأصفهاني384!،سنةئوفي،الثبزريالكضانيمقلدبنعليبنئنقذبنأيامةالمظفرابو)1(

.181/،الأعيانوفئات،خلكانابن،1894/،5591،رثقافيصلشكري،نحقيق،العصروجرلدة

طبقات،النبكي665ء،سنةئوفي،جليلئؤزخ،الذمشقيالمقدسيابراهيمبن)سماعيلبنالرخمنعبد)2(

.614/،الأدبتارلخ،بروكلمان،3318/،الذهبشذرات،الخبلي،168-ك!816/،الافعية

والنثهاية،البداية،كثيرابن،68شةئوفي،ال!ث!افعيخلكانبنمخمدبنأحمدالعاصابوالد-ششمس)3(

.5371/،الذهبشنرات،الحنبي،7333/،الزاهرةالنخوم،برديتغريابن،13318/

.تيروتطبعة،747/،المختصر،الفداءأبو)،(

.66-63ص،العلومتاريخفيرراسات،نجيبحكلمت،303603-8/،الثتافعئةطبقات،التبكى)؟(

المجتمع،،رمضانأحمد،47ص،المهندسينأع!م،تيمورأحمد،966ص،الأنباءعيون،اصيبةاىا!ن)ء(

.ص*ا

التيالتسبةعلىاعتمادآوذلك،دراهمالىبتحويلهافمناوقد،بالا"ولارالأرقامقلادةنقولاالأصتاذأورد)7(

حصلأينمنندريولا،دولار(9101ئساويدرهم)17وهي،)168(الصفحةعلىنقولاالأصتاذذكرها

.147ص،دمثق،بالتحديدوبالد؟ولار،مغ!وملالهعلىزيادةايأصتاذ
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الفضلأبومنهم؟المذةتلكفياثهندسينمنعددبرزفقد؟الهندسةمجالفيأقا

ال!هرعاصرالذيسعيدبنإبراهيمعنفضلآ،)2(الأنصاريالذينوزين،)1(الكريمعبد

حتى،المشهورلنمنوكان،المدينةفيكئيرةأعماللهأسندتحيسث؟دمشقفيبيبرس

فيبرزالذي،)4(واصلابنالجليلفؤزخناعنفضلآ،)3(المهندسبتنيبعدفيماأبناؤهعرف

المجد.أبيبنفخمدوكذلك،الهندسةمجال

أشهرئروزخلالمنوذلك،الحكاممنالاهتماممنيستحفهماالتاريخونال

عمادوكذلك،دمشقمدينةوفؤزخالشتاممحاث،عساكر)3(ابنالحافظمنهمالمؤرخين

نقلحربيآفؤزخآفكان،تنفلاتهكلفيالذينلصلاحفرافقآكانالذي،)6(الكاتبالدين

بنواسامة،شذآد)هـ(ابنالذينبهاءوكذلك،ائوب)7(بنيأخبارمنالعديدكئبهفيإلينا

عنفضلآ،لسصهرتهبالمهندسئعرفوكان،بدمشقؤلد،الحارئيالكرلمعبدبنئخئدالفضلأبو)1(

مهنةزاولكما،دمشقفيايامويالجامعساعةئصلحأنواستطاع،بالسئاعاتوعمل،الأخرىالغفومدراسته

،رمضانأحمد،47ص،المهندسينأعلام،تيمورأحمد،966ص،الأنباءغئون،أضيبعةأبيابن،الال!ث

.501ص،المجتمع

صائب،رأيوله،العلمأهلأعيانمن،الحنبليجنحةبابنالمعروف،الذمشقيالأنصاريعليبنالذينفلن)2(

،رمضانأحمد،435/،0791طبعة،الثئامخطط،عليكردئخصد،العاصبنغنروئسئيهالذينصلاحوكان

.19ص،المجتمع

.501ص،المجتبم،رمضانأحمد،5ص!أ،المهندسينأعلام،تمورأحمد)3(

ئوفي،ائوببنيبتاريخئهتموفو،الكروبئفرجكنابصاحبجليلئؤرخ،واصلبنئخمدالذينجمال)4(

.8113/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابنهـ،796سنة

،تيروت،الأدباءئعجم،الحموي،571ت،الثئامئؤزخ،الشئافعياللههبةبنالحسنبنعليالقاسمابو)3(

عبدترجمة،العرييالأدبتارلخ،بروكلمانكارل،247/،الأعيانوفئات،خلكانابن،1373/،ت،ب

.669/،7791،القاهرة،يعقوبووليدالئخارالحليم

وفئات،خلكانابن،795سنةئوفي،الكاتبالذينبعصادالمعروف،ئخمدالفرجأبوالذينصفيئاللهعبدأبو)6(

.4413/،لأعيانا

.14ص،5891،مصر،الأئويئوشفالذينصلاحالثاصر،ماجدالمنعمعبد)7(

حيث؟دصثقومنها،المناطقمنعددآوزار،953سنة،بالموصلو"لد،شذادبنرافعبنئوشفالمحاسنأبو)8(

يبنيأنواستطاع،حلبصاحبالظاهرالملكإلىانضئمئئم،584!سنةوالفدسالعسكرقضاءالذينصلاحولأه

.611/،الأدبتاريخ،بروكلمان،681/،الأعيانوفئات،خلكانابن،مدرشين
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بيز)1(التجاريالتشاطازديادعلىالضليبتةالخروبعملتإذ؟الميلادىلنعشروالثالث

بلادمنتخرجالمسلمين)قوافلكانتفقال،خبيرابنذلكتلفسوقد،والغربالشئرق

النهروففيتتواصلالئجارةأنيعنيوهذا،()2(اثسلمينبلاديدخلوسبيهم،الإفرنجع

الأمرهذاالضليبئةالخروبفذةشهدتفقد،إليهاالحاجةتمثلمابقدراثختلفةالسمياسية

والذولةالإفرنجبلادفيالتجارةيصفوفو،خبيرابنإليهأشارالذيالمعنىخلالمن

ضريبةالمسلمينعلىوللئصارى،ئعترضولا،أحدمنهميمنعالا:بقولهالإسلامئةالعربتة

البلادالقاصدةالتجارتةالقبائلوكانت،()3(الأمانةبابمنوهي،بلادهمفيئؤذونها

إلىئشيروهذا،الضليبتينلسئلطةالخاضعةوالولاياتبالمظطعاتتمردمشقمنالمصرتة

كانتالضليبيةوالغزواتنفسهاالحربخقبإنبل،واثسلمينالضليبتينبينالئجارةنشاط

الذيالدينصلاحقولينقلوفوالفاضلالقاضيذكرفيمامدموسةتجارتةنشاطاتتتخلدها

ضراوةئطاقلاغزاةيكونونتارةهؤلاءكل،وغيرهمالبنادقةالجيوشهؤلاء)ومنفيهجاء

الأموالفيالإسلامعلىيحتكمونشقارآيكونونوتارة،شرهمشرارةئطفئولا،ضربهم

?صصت()4( ذاتالسلعنقلسهلمما،واضحاتجاريآنشاطآشهدتالسئلمأئاملكن،...مجولة

فيدمشقزارالذيسيمكونيالإيطاليالرخالةنجد؟ولهذا،أوروبا)؟(إلىالإسلاميالالابع

كن!تالو:فقال،الذمشقئةوالمصوغاتالتحفمنفيهالماأسواقهامنتعخبقدالمذةهذه

.إ()ل!(بهالتشتري؟كسرهعنتوقفتلما،ساقكعظمفيدراهملثخ!ت

علىوالأنيقةالفاخرةوالثيابوالمصنوعاتالثمينةالضناعاتفيالتجارةأسهصت

علىالضرائبخلالمنالذولةلمالئةفهمآموردآشكلواالذينالئخارمنطبقةتكوين

الئحاسوكذلك،والثيابكالأقمثةالمشوجاتشملتفقد،المثليبيةالخروبخلالالمصدرةالبضاثعتنؤعت1()

يحملونكانواكما،1277/،5891،تيروت،العاح!ئبنانتاريخ،ئزهرئوشف،والأخشابوالزجاجوالأصباغ

منالعطرئةوالزيوتوالأدهان،الحبشةمنوالعاجوالقطن،البحرينمنوالئؤئو،الهندمنوالماسالياقوت

،البصرةمنوالخزف،مصرمنوالئئطوالسنوروالقراطيس،أصفهانمنوالحريرالمنسوجةوالثياب،نيسابور

.547/،الإسلاميالئمانتاريخ،زيدانخرجي،الضينمنوالكافوروالمك،عبارانمنوالخضر

.273-27صا،الرخلة)2(

.026ص،الرخلةد()

.911ص،المجتمع،رمضانأحمد،"1/21،الرؤضتين،شامةأبو4()

.223ص،7291تيروت،2ط،الإسلامئراث،أوزوياعلىوأثرهالإسلاميالفن،أرنولد)5(

.163ص،دمثقخئر،صفوح)6(
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يتقذمونجعلهمئما،الحياةفيالتعسئفمنلأنواعيتعرضون-أحيانأ-لكثهم،تجاراتهم

،ام156هـ/551سنةفعلآهذاحصلفقد،لفمتستجيبأنعسى،السلطةإلىبشكاواهم

وتعقبه،العراقإلىدمشقمنالمسطفرينالئخارعلىالئسفيرحقالذينئورأزالحين

منيملكونلماجانبهإلىالئخارك!سبفيمنهرغبةهذاكانوزتما،)1(اسمهوإبطال،رسمه

الجريةعلىضرائبهفياقتصرأنهالذئنلئورئنسبوتما،الحاجةعندالذولةيسعفقدمال

افوصمنالئخارضرائبوألغى،الذقةأهلوضرائببالرزاعةيتصلماوفو،والخراج

مناخذواسلاطينوجودمنيمنعلاوهذاوالئخار،التجارةدعمعلىمنهجهفيتاكيدآ

.)"(الأزماتوقتفيالمصادرةالىوصلت،أموالهممنالكثير)2(الشئيءالئخار

فيفنقذابنوضحفيما،والخروبالقتالفيئسهمونالئخاريكنلم؟الغالبوفي

،()4(لقتاليخرجولا،ئقاتللاتاجر()أفيبرجاسيرجل)هذا:بقولهأصدقائهأحدوصف

أبيإلىالعادلالملكأسندفقد،فهضةإدارتةوظائفإليهمأسندتالئخاربعضأنغير

تموينفيبعضهمشاركحينفى،دولتهفيالوزارةمنصبالئاجراي(العسقلانيإسحاق

تجارئةعلاقاتلهكانتالذي)6(التكريتيعليبنتولةالدينتقيئفهذا،السئلطانحاجات

قلاوونالذينسيفالمنصورأقرضقد،الإسلامتةالبلدانتحارمنكبيرعددمعواسعة

إلىئشيرلكتها،قليلةكانتلىان،الأموالمنخملةغلمانهوأقرض،فائدةبلادرهمألف

عاقة.أمشخصيةالحاجةهذهكانتإذاماندريولا،السئلطان)7(لحاجةالئخاردعم

.701صاالمجتمع،رمضانأحمد(1)

،بافوسالرعئةظغقد،العادلبنعيسىالمعطمالملكفهذا،الكئيرةبالضرائبالرعئةال!لاطينبعف!ظلتم)2(

أمثال،التخارعلىالمفروضةالضرائبمنمنهاقسمكان،المالمنئروةخلفواالذيالئلاطينبعضادىبالإضافة

.75ص،المطبعةالد؟ؤلأدب،باشا،الأفضلوالملك،العادلالملك

سنةوذلك،الجهادلروحودعمأ،التتارجحافللصذالثئامفيالمقاتلةعلىوأنفقت،أموالهمئكاسئخرج)3(

.75ص،الدؤلأدب،باشا،،224/،الورديابن،007ء

.141ص،0391،حئيفيليبتحنر،الاعتار،ئنقذابن)4(

فىالإسلام!ةالألقاب،الباشاحن631ء،سنةئوفي،العسقلانياللهعبدبنإبراهيمإسحاقأبوالذينصفي)5(

.83ص،3791،القاهرة،والوثانقالئاريخ

!لمراتبدمثقوزيرأصارحتى،الخدمفيتنقل،اليهرلتيالربعيشئجاعبنئهاجربنعليبنتولةالذينتقي)6(

.5441/،الذهبشذرات،الحنبهلي،146/،والتهايةالبداية،كثيرابن89،ء،سنةئوفي

مدينةموسوعة،الث!امبلادمنتكرلتأهللأعيان،والحضاريالثقافيالاط،عئاسمهديصالح)7(

.3257/،7991،بغداد،تكرلت
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الموضوعاتعلىؤزعتفؤئفأ)189(أتهافظهر،المذةهذهفيالمؤئفاتمجموعيحصروا

وهي:الآتية

271الفقه

164التفسير

158التص!ف

135والأدبالئغة

123والجغراف!هالئاريخ

25والفقهوالعفومالالمث

الموسوعات

أ)1(أفتفرقةفؤلفات

فولفآ،)395(هيالاينتةالموضوعاتفيألفماأننجد،المذكورالجدولهذاومن

بهاتمرالتيالمرحلةإلىذلكيرجعوزئما،7لفمامجموعنصفعلىيزيدمائشكلوالتي

التاراتلمواجهةالإسلاميةوالففومبالذينالئصمئكوضرورة،الضليبيالتهديداذ؟المنطقة

الحتهامحولوالالتفافالخضوماتنبذعلىالتوخههذاساعدكما،الخارجتةالفكرية

من،الإسلاميةالفوىتوحيدفيدورآالفئةهذهلعبتفقد،الضليبيالعدولمواجهةالمسلمين

مارسحيثا؟اللهسبيلفيللجهادالكبرىوالتعبئة،الإسلاميالعاح!الرايتهيئةخلال

.)2(المجالهذافيدورهموالأدباءوالخطباءوالوغاظوالغلماءوالمثئعراءالكتاب

التخارفئة-4

فوكما-تنقسموهي،الذمشقيالمجتمعفيوالمالالثروةدعائمأهئمالئجارةكانت

زؤساءوأصحابالؤسطاءعلى-عاقةبضورة-وتعتمد،وخارجئةداخليةإلى-معروف

الئاني/الهجريينوالستابعالستادسالقرنفيالحقيقئةالثروةالئجارةشكلتفقد،الأموال

.147ص،دمشق،زيادةنقولا(1)

د،599،الكاتبةالآلةعلىمطبوعة،د!وراهأطروحة،الصتليبئةالخزوبخلالالإعلام،الحياليفتحيئخمد)2(

بعدها.وما،13صا
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نهضتالتيالمسلمينمصلحةوصيانةللجهاددعمأالمالاقتراضفيالتهجهذااستمر

الخليفةرسولوصل،الخليفةمنالمسطعدةالاينصلاحطلبفحينما،ببغدادالخلاف!بها

عشرينيقترضأنللسئلطانالإذنتتضفنزقعةومعهم،التقاطينمنوجماعةالتفطومعه

الجهاد)1(.فيئنفقهاالتئخارمندينارألف

حين،أم595891!/سنةففي،الخطرأوقاتفيالحكامفساعدةفيدورهموللتخار

المالالعادلالملكاستقرض،الأقواتوقتت،لدمشقوالظاهرالأفضلمحاصرةاشتذت

2(.جعبزقلعةفيالموجودةأموالهمنئسذدهمأنعلىالئخارمن

الخواجةوثانيهما؟الضدرىأوالضدر:أولهمابلقتينالئخاراشتهر؟آخرجانبمن

الأجانببالئخارالاحتكاككانوزتما،الخواجكئة)3(التحاركذللثويسقون،الخواجكيأو

الئجارتة.دلالاتهاأو،الألقابهذهمعاني-بالذقة-تتبئينولم،الئسميةهذهفيسببأ

الصثتآع:فئة5-

عظيمآوتطورأرفيعةمكانةالهجريينوالسثابعالسئادسالقرتينفيدمشقاحتلتلقد

صناعاتفيبراعتهاعنكرفتالتىالفئةهذهأهممةعلىينعكستما،الصتناعةمجالفي

إلىالمنسوبالشتاقيبالكاغدأوزوبافيأصنافهمنغرفالذيوالورقالسئكرمنها،ئتنوعة

.وال!ثتامي)ر(الكاغدبشئهرةالأندلسوفي،ال!ثصامبلاد

فيدمشقبهابرعتوالتي،والعمارةالبناءبجانبالصلةذاتالأخرىالضناعاتومن

منهااشتهر،جميلةأنواعمنيتكؤنوالذي،)ي!(والخزفوالقاشانيالرتجاجصناعة،المذةتلك

.الطلاء)7(تحتمرسوموخزف،الذهانتحتمحزوزوخزف،)6(المعدنيالبريقدو

.911-118ص،الذينصلاحسيرة،شذادابن)1(

حسنتحقيق،الفراتابنتاريخ،الفراتبنالرخيمعبدبنئخمد،3001/!الكروبئفرئج،واصلابن)2(

.4/2163/،9691،البصرة،الشتفاعئخئد

.094594-5/،الأعثىصئبم،القلقثتتدي)د(

.801ص،اثجتبع،رمضانأحمد4()

.801ص،المجتمع،رمضانأحمد،928ص،4891،القاهرة،الإسلامفنون،حسنئخصدزكي)5(

ريموند،،عشرالئالثالقرنالىترجعوهي،كوفيةكاباتمنزخارفعلىيحتوي،منإلخرقنوعوئو)6(

وصناعاتفئون،كئالفير،218ص،5891،مصر،!2،عيسىئخمدأحمدترجمة،الإسلاميةالفئون

.153ص،6491،دمثصق،دمشقية

والمماليكالأئوليون،عاشورالفئاحعبدسعيد،الضينيللخزفتقليدواحدبطلاءالمدهونةالأوانيأنآويظهر)7(

.148ص،7291،تيروت،وال!ثئامممر،918-188ص،ال!ثئامبلادفي
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وفي،والقطنتةالحريرئةبال!ئئقق)1(دمشقاشتهرت،الئسيجتةالضناعاتمجالوفي

علىفضلآ،والهماميزول(والرشماتالرتاطاتصثاعاتفناكوكانت،الجلديةالصمناعات

،البارزةغيرالمستويةبالكغوبالإسلاممةالكئبتمئزتإذ؟الكئبتجليدفيالجفوداستخدام

صناعةأفا،بالتسان)3(الأيسرالجانبامتدادعلىوياشتمالها،الحجمفيوئمساواتها

وواقيتها)ل!(وقبضتها)"(مقبضهاعلىئنقشالتياث!زةالسموفصناعةفاشهرها؟الأسلحة

.)د!(المزخرفةالأعماللهاوئصنع،الكريمةالآيات

منالمعدن!ةالأوانيكفتواالذينبالكفتئين)7(غرفواالذينأولئلتاتقرةالصتاعومن

والفضة.بالذهبوا!لزهرئاتوالمباخروالطسوقالقناديل

الموروثة،لتقاليدهموفاءالئاسأكثر-اثدةهذهفي-والصضاعالحرفأصحابوكان

هذهتنظيموكان،الئقابتةالتشكيلاتئنطمهاالتي،)!(الحرفةأوالكاربطوائفوتلقبوا

الئالي:التحوعلىالالوائف

ئما،وصفهتغشهفييتفننونالئسيجصئئاعكانوقد،ذراعوعرضه،أذرعتسعةطولهقماشعنعبارةوهي1()

وحلبوحمصوحلبدمشقفىالئابعالقرنفيصتهاذاعالتيالالىلقةهذهفيقدمهمزشوخعلىيدل"

.11هص،لمجتمعا،رمضاناحمد،وطرابلس

.111ص،اثجتمع،رمضاناحمد)2(

.945ص،ت،ب،مصر،الإسلام!ةالآثارالىمدخل،الباشاحسن)3(

فيال!تبف،زكيعبدالرخمن،الثكلكروئةتكونوقد،السئيفأعلىئلبسالتيالعرلضةالحديدةوهي)4(

.178ص،5791،القاهرة،الإسلاميالعالم

زكي،الرحمنعبد،كرويتينبقطعتينينتهيانطرفانلهاضئمعلىفعترضة،المقبضأسفلالحديدةوهي)5(

.178ص،السئيف

فئولهعدممع،للبياضالمائلويلونه،الرائعةائمحكمةالهندسيةبأشكالهالذمشقيالسثيفجوهرويمتاز)6(

العالمفيالتف،زكيعبدالرحمن،فيهلحاملاواحدةقطعةمنمصنوعأبلونهامتازكما،جوهرهوئئوت،الضدأ

.168ص،الإسلامي

فيعنهاوئختلفة،منهاأرخصماؤةفيالثنغاليةمادةوضعبمعنى،كفتنالفعلمنفارسئةكلمةالتكفيت)17

عصرفيالمعادنزخرفةفيالأس!وبهذاازرهروقد،والفضةبالذهبوالبرونزالنحاسبالكفت،الثون

مصر،بالتجف()ععليالإماممشهد،ماهرشعار،الهجريالئابعالقرنفيوالمثئاممصرفيوانتشر،ال!ئلاجقة

الفلونة.تعنيوزئما،اأأص،المجتمع،رمضاناحمد،328ص،9691

.131-11صا،المجتمع،رمضانأحمد)8(
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-ال!ثنيخ:

عنالمسؤولفئصبح،الحرفةرجالبينمنبالانتخابوئغتيئ،الطائفةيرأسوفوقن

،نافذةوأحكامهقراراتهوكانت،أفرادهابينالمنازعاتفيولقضي،مصالحهاوعنالحرفة

الغمث!فحاريةالىيسعىوائه،السئلطاتأمامالحرفةئمئلأته-أيضآ-واجباتهومن

واثسئونالضندوقأمينأعوانهوفناك،)1(المهنةلممارسةالشئهادةتجئحيقومكما،والتلاعب

حيمث؟الحرفةإدارةعلىالمثتيخمعويتعاونون،الطائفةأساتذةوفم،بالاختياريةالملقبون

بالحرفة.خاصآاستشاريأمجلسآئشكلون

:الأستاذ)2(-

الحرفة.منالرئيسةالجهةئمثلوفو،()اثعفموأحيانآ،اسطى)3(هـلدعى

لعامل:ا-

فهذا؟طبقتهمنأرقىطبقةإلىانتقالهأقا،الطائفةفيمهارتهققةمعفهمآدورهوكان

.اثمارسة)4(فياستمرارهخلالمنالعملاتقانهعلىيعتمدالأمر

،والمزملاني)د!((والتاطورايوالأساكفةكالخالاطين،الضغيرةالحزفأصحابوفناك

،السئؤال)7(منالمساكينعلىعافةكلمةئطلقوكذللت،المتجو2لونوالباعة،الموتىوغاسل

البطالة،أوالكسادبسبب،الحرفةتوففبسبب،الضغيرةالحرفأصحاببعضتعاللوإذا

.والبعيدةالمجهودة)8(الأماكنإدىوالالتجاء،الالرقوقطع،والتهب،اللهوإدىانصرف

.6ص،بلاالطبعوسنةمكان،الثتاميالمجتمع،العادلفؤاد1()

لأئه؟ئعريةوهي،الماهرعلىللذلالةالعريئةفياسئخدمتوقد،بعلمهالمشهورالس!يدومعناهافارسيةكلمة)2(

اللغةفيالمنجد،ااصاالمجتمع،رمضانأحمد،والمثينالذالبينتجمعأصدئةكدمةالعرليةفر!توجد!

.اصه،8691،تبروت،22ط،معلالاوا

.113ص،المجتمع،رمضانأحمد،161/،والوظائفالفئون،الباشاحسن،أستاذلكلمةتحريفوهي)3(

.113ص،المجتمع،رمضانأحمد)4(

.137ص،التعمفعيد،الممئبكي،الحفاماتفيالملابسلحراسةاثتطؤعالعاملوئو)5(

.701ص،المجتمع،رمضانأحمد،)السئفا(السمبيلوعاملالماءحاملوئو)6(

.701ص،اثجتمع،رمضانأحمد،141ص،لتعمائعيد،الستبكي)7(

.701ص،المجتمع،رمضانأحمد8()
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فم!نهم-؟المختلفةالمهاراتأصحاببهموأعني-الجميلةالفئونأصحاباتا

الكثيرزاولوقد،المسلمينعندوالفكرالفنإلىالضناعاتأريابأقربوفم؟الخالاطون

الخالاطاحتلفقد،لهمكبيرآشرفأذلكوعذوا،العملهذاوالمفكرينالذولةرجالمن

والتماذجالكاملةالمخطوطاتلشراءيتسابقونكانواالذين،الذولةرجالعندخاضةمكانة

يقفولم،)1(عليهمللذلالةبالإمضاءأعمالهمئذيلونالذينالبارزينالخالاطينكتابةمن

مثل؟الأخرىالكتاباتفئونمنهمشملبل،فحسبالجيدالخطحذعندالخالاطون

بعضمنألفاظكتبتاذ؟أعمالهبدئةالخالاطئمئزوقد،والتذهيب،والتصوير،التجليد

.ذلك)2(وغير،قمححتةأو،أرزحتةعلىال!ئور

أعمالهمأكثرتركزتفقد،الخالماطين)3(عنتختلفمرتبةاحتئوافقد؟المصؤرونأفا

والمساجدالإسلامئةالعبادةلأماكنيكنولم،عملهمأتقنواحيثأ؟والأديرةالكنائسفي

بسفح،ديرمران)"(فيذلكظهروقد،منهالتحريمموقفبسبب،ذلكفينصيبوالجوامع

الإتقانذلكظهركما،والئقوشالضورمنعددعلىاحتوىحيثا؟بدمشققاسيونجبل

)وهي:بقولهؤؤضققا،جبيرابنزارهاوالتي،المدينةضواحيفيمريمكنيسةفيوروعته

ولم،.()"(الأبصار..وتستوقف،الأفكارتبهت،عجيبآأمرآالتصاويرتتضققالبناء)3(حفيلة

بيبرصالظاهرامرفعندما،الأمراءفضورشملبل،الكنائسعلىوالرخرفةالرسميقتصر

.701ص،المجتمع،رمضانأحمد(1)

.70)ص،المجتمع،رمفانأحمد،156ص،الإسلامفئون،الباشاحسن)2(

عنتختلفمكانتهنجد؟وبهذا،كثرفئعذب،يستطيعفلا،ضؤرهفيمنالروحينفخأنالمصؤرمنئطلب)3(

،ب،يفنسنك،ضور(فيهبيأتدخللاالملائكة)انالحديثئؤكدهماوهذا،صاحبهايفخرئهئةوهي،الخالما!

،العربعندالتصولرفنانفهاوزنريشارد،435د/،6591،ليدن،التبويللحديثالمفهرسالمعجم،واي

الرجمة.من،291ص،7491،بغداد،التكرلتيسليم،سلمانعيسىترجمة

مزارععلىئشرفتلعدىوهي،فيهاالذيردؤخودالاسمبهذاوشئيت،بالسئكأنأهلهعامرةمحلةوهي)4(

،الطبريتارلخ،الطبري،دمشقالىالوليدبنخالدؤصئولعنحديثهعندالطبريكرقاوقد،الرعفران

.9363/،المعارفداثرة،ديرمران،لامنس،2533/،الئلدانئعجم،الحموي،7242/

.ص؟23،الرحلة،خبيرابن،فيهئبالغبناؤها،البناءحفيلة)5(

233.ص،الرخلة)،(
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فياسودفيأبيضزخرفها،صؤروهااسدبمائةبزخرفتهالصتاعقام،)1(الأبلققصرهبتمئمييد

موقفمنبالرعم،التصويربفنالاهتمامهذايبرسئفسئربماذاندريولا،ضور)8(أدن

الم!حية-العبادةأماكنعنفضلآ-الفنهذاشملكذلك،ذلكفيالواضحالاصملام

.الضور)؟(منعددعلىبدمشقالاينسيفحضاماحتوىفقد،والحقاماتوالذؤرالقضور

هذافيوالتفردالتباهةفيهتتوقرتمنمنهمبرزفقد؟والمغبتواثغئوناثوسيقئونأتا

فرافقةالموسيقاانذلك،والموعظةالعبرةمنتخلووالغناءالموسيقاتكنولم،)4(الميدان

.والأدبللثئعر

بنالمجدأبوفمنهم،الشئامفذنبقيةعندمشقفياثوسيقارجالمنعدداشتهرلقد

الذيالبياسيزكرياأبووكذلك،والغناءوالإيقاعبالعودالقعبيجيدالذي،)؟(الحكمأبي

علمعليهيقرأوكان،بهالفعبوحاول،أيضآالأرغنو)عملالغودفيبرع

صلاحطبيبكانحيمث؟واثوسيقاالال!بمجالفيعملهعلىفضلآ،الموسيقا...()6(

نأويظهر.والالمب"(الموسيقامجالفياشتهرممنالكثيركان،هؤلاءجانبالى،)7(الدين

منفتطؤروفوفستوى،بالموسيقاالعلاجإلىاستنادآ،العلاجفيدورآلعبتقدالموسيقى

الموسيقتة.الآلاتوتط!رضنعفيشاركواالعهدهذافيالأطباءنجد؟ولهذا،العلاج

فيالأخضرالمدانعلىئشرف،الذئياعجائبمنوئوك!،65سنةبيبرسالظاهرشئدهالذيالفصروئو)1(

خيال،تيموراحمد،252ص،دمشقغوطة،عليكررئخفد،و9ص،العجائبئحفة،القلوةشيخ،الغوطة

.97ص،3791،القاهرة،اط،العربعندالمصؤرةالتماثيلولعبالظل

.97ص،اثصؤرةالحريريمقامات،الئعيمي956-5،057/،7191طبة،الث!امخطط،عليكردئخمد)2(

.301ص،المجتمع،رمضاناحمد)3(

.115ص،اثجتمع،رمضانأحمد،921-2221/،لأغانيا،الأصفهاني4()

.628ص،الأنباءغئون،أصيبعةأييابن)كه(

.6د7ص،الأنباءغبزن،أصيبعةأييابن)6(

.637ص،الأنباءغئون،أصيبعةاليابن)7(

الذينوفخر،العالمةبابنالمعروفالمنفاخبنالذيننجم،فاخربنالمنعمعبدالذينصفيالموصيقاعلصاءومن)8(

.728-66صا،الأنباءغئون،أصيبعةأليابن،فيصرالذينوعلم،خليفةبنالذينرشيدوكذلك،ال!تاعاتي
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فهذا،الأصلئةحرفهمبجانبالناسمنللبعضفحتبةهوايةظتتاثوسيقاأنويظهر

والذي،الستابعالقرنفيال!ثتامبلادفيبرزواالذيناثوسيقئيقمنوفو،البستهيالجمال

أهلولكن،التوية)2(بجامعالخطابةوظيفةيشغلكانبينما،الجفانة)1(،لةعلىبمهارتهغرف

للتشهيرالقصائدفوضعوا،والموسيقييقالمغئينمنالجامعخطيبيكونأنكرهوا)3(المدينة

ب:)4(عقيلبنالذينشرفقالهماومنها،به

زمانةبالعدلالزحمنملأمليكآيا

أمانةمنهحقتنيقدالتوبةجامع
شانةاللهأعلىالآشرفللملكفلقال

الخمروياتةيعشقواسطيإماملي
بالجفانةيفنىقبلمنكانقدوالذي
حانةيبرحوماومازالكانفكما
)؟(ضمانةواستبقالأؤلالتم!فأعده

بالذهن،يعملكانفقد،الذقان)؟(عليبنفخقدأيضآهوايةالغناءمارسوتمن

احتلأقدوالموسيقىالغناءأنيبدو؟تقذتموتما،وفوسيقاومغنيآشاعرأكونهإلىإضافة

الذآخليوالإحساسبالوجدانتشتركجميعآلأتها؟المختلفةالأوساطبينواسعةمساحة

اثوسيقي.بالعزفعنهئعئرالذي

.202ص،المجتحرمضانأحمد،4175/،المخص!ص،سيدهابن،القيثارةالأصلفيوهي)1(

الملكبنئوسىالأشرفالملكألاه،الهجريالتابعالقرنإلىيرجعالتياثهئةدثقمساجدمنوفو)2(

اسثفأمر،والفخوربالفسقاشتهرالذي،الرتجاريخانئدعىخانآسابقأ--وكان،العقيبةحيئفيبكرأبوالعادل

الروضتين،ذيل،شامةأبو،87ص،الحطيرةالأعلاق،شذادابن،الترلةجامعبدلهوينى،بهدمهالأشرف

.2426/،المدارستاريخفيالذارس،التعيمي،163ص

.88ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،التولةلجامعخطيأعبدالتلامعرالذينالامامبدلهوضعو!)3(

ابن،063ءسنةئوفي،الذمشقيالأنصاريعتهيقبابنالمثهور،نصربنئخمدالمحاسنأبوالمعروفالشاعرفو)4(

.617/!لأدباتارلخ،بروكلمان،4601/،الأعيانوئات،خلكان

.2701/،الذارس،التعيمي،87ص،الخطيرةعلاقالأ،شذادابن)3(

.4801/،الثئامخطط،عليكردئخئد)6(
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الفلأحين:فئة-6

علىساعدوقد،الذمشقيالمجتمعفئاتبينالخاضةالاجتماعتةبمكانتهالفلأحتمتع

نوعاختلاففيساعدالذيوالموقع،الخصبةوالأرضالمياهمنالرزاعةفقؤماتتوفرذلك

كانتالرراعةأنعلى،الرراعتةالضريبةتفاوتفيئسئبالتيالستقيوطريقة،)1(المحصول

.)2(الاقتصاديالتشاطفيالأولىالمهنةهي

فيوتفاوتالاستقرارعدممنحالةتحتالفاطميالحكمظلفيالفلأحونعاش

الفاطميين،ضدللستلاجقةانحيازهمعلىالمستقرةغيرالنهروفهذهساعدتوقد،الولاء

دمشق.أتشز)3(دخلعندما،أم730هـ/466سنةوذلك

وتشريع،والمذنيالعسكريبنوكيهالإقطاعبسئوعالرزاعيةالستلاجقةسياسةؤصفت

علىكانالحالهذهظلوفي،بالفلأحيناضرارأالحقتالتيالرزاعيةالضرائبمنعدد

تمنالسئلاجقةنعذأنئمكنالمعنىهذاوفي،الرزاعئةمنفعتهلتحقيقنفسهئجهدأنأالفلأح

الزراعتة.نشاطاتهمزيادةفيالفلأحيندفعقد

المعنىبهذاالآخرفواهتئم،لدمشقالذينئوربحكمفتمئلينالرنكيونجاءوتقا

عنفضلآ،وتطهيرها)؟(والقنواتالترعبخفرواهتتم،افوس)"(الفلأحينعنفأسقط

)6(الأراضيتوزيععليهترتبتما،الإدارئةالتاحيةمنتقسيمهافأعاد،دمشقبغوطةعنايته

)7(.الأعرابمنفريقفيهمتجن؟خذدفستحفيقعلى

.4188/،الشئامخطط،عليكردئخئد1()

بعدها.وما،14صا،ت،ب،مصر،اللطانئةالأحكام،الماورري)2(

دئق،فيالاقتصادئةالأزمةاحداثفيأسهمفيما،وغيرهاالضرائبطريقعندمصقبأئرلاءمظالمأتثزألحق)3(

.172ص،المجتمع،رمضانأحمد،المدةتلكفيالحكامبينالاقليمئةواكزعاتالخروبأحدثتهعئافضلآ

.915ص،دثقتارلخزيل،القلانميابن)4(

.172عر،المجتمع،رمضانأحمد)5(

،الأملاكإلىبكمحاجةفأي"،لناالبلادكانتإذا:ويقول،الأملاكاقتناءعنأصحابهزنكيالأتابكنهىلقد)6(

.126ص،دمثقغوطة،عليكردئخئد،عنهائغنيالاقطاعفإن

،رمفانأحمد،126ص،دمشقغوطة،عليكررئخئد302402-4/،الأعشىصئبح،القلق!ثتئدي)7(

.172ص،المجنمع
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لآدمييدلا،خر)الفلأحاناالستبهيذكرفقد،الحرتةمنبنوعالفلأحتمتعلقد

.)2(سنواتثلاثبعدإلأالأرضبتركلهئسصحلا؟ولكن،()1(عليه

القرارتة،وفصا،القفقمثتئديذكرهفيما،بيانئموجباثزارعينمننوغيقفناكفإن؟وعليه

.)4(أخرىجهاتمنالئازحونوفم،)3(الطوارئواثزارعون،الأرضفياثستقرونوفم

،الأرضمالكويينبينهبائفاقيعمل!ائما،بالسئخرةأوباجريعملتمنالفلأحيكنولم

الستقيوطريقةالأرضتبعألموقع،الئلثأوالئصفنسبتهتشاوحالذيالمحصولفيضهليضمن

شئهودفناككان،الزراعئةخفوقهعلىحضولهعلىالفلاحيطمئنولكي،المحصولونوع

المالمنمبالغيتحقلكانالفلأحولكن،لفمالفلأحيدفعهأجرفقابل،القسمةيحضرون

،والئخوم)7(والألبانالأرضفنتجاتعلىاثشتملةالمخضصة)ل!(والضيافة،)؟(المعروفةللأعياد

إلىأخرىضرائبيدفعأنعليهكانكما،ضرائبمنالأرضلمالكالفلأحئقذمهعضافض!

ضياععلىقرزالذي"(الأشقزسنقرالذينشمسالضرائبلهذهأشارفيما،والحتهامالسئلاطين

-أيضأ-ذلكوفرض،درهمخمسمائةإلىدرهمألقيئبينما،رجلكلعلىمالآوالغوطةالمرج

الإقطاعيللنظامالملموسةالتتائجأحدفوالوضعوهذا،)9(والبقاعبعلبكضياععلى

الراداتعنتخقتعندماالمالعلىللحصولالستلاجقةاستخدمهاسلوبوفو،الستلجوقي

.ئرئباتهم)15(عنعوضأالإقطاعالعسكريينمنحتأنأويعد،الخراج

.917صاالمجتمع،رمضانأحمد،44ص،التعممعيد،السكي1()

.44ص،الئعمئعيد،السئبكي،قهرآإليهائعادالمدةهذهقبلأرضهعننزحفضن،ذلكمنأشذكانوزئما)2(

.3458/،الأعثىصئبح،القلق!ثتئدي،بانتهائهاوشتهون،الحاجةوقتئتخلمونالذين،الاحتياطاثزارعونوفم)3(

.3458/،الأعشىصئبح،القفقثتندي)4(

.8245/،7691،القاهرة،الأدبفئونفيالأربنهاية،النولرياحمدالذينشهاب)3(

.8243/،الأربنهاية،النويري)6(

.8245/،الآربنهاية،الئودري)7(

وكذلك،بدمشقالذواوينفيالعملمنها،عذةوظائفتوق،المنصوريالأشقرسنقرالذينشحسئو)8(

أرسلقلاوونالمنصورولكن،بذلكالأمراءلهوحلف،678!سنةبدمشقواستقل،الخضونترميمعلىالاضرات

.1731/،الفوك،المقريزي،د1350/،والنئهايةالبداية،كثيرابن،9070شةئوفي،هزيمتهاستطاعتقوةله

.ذ78ص،8591دمشق،عبلةالهاديعبدترجمة،والاجتماعيالاقتصاديالتاريخ،)9(أشتور

.1/341،ال!ئفوك،المقريزي(1)5
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بثئؤونهموالاهتمامالإصلاحمنحالةالفلأحونتلقسالرنكئنحكمظلوفي

كما-الرواياتذكرتفقد،الشئأنهذافيالذينئورإلىئنسبماخلالمن،ومصالحهم

علىفضلأ،والأنهاروالبغلالباليخداروزسئومافوسأسقطالذينئورأنسابقأ-ذكرنا

بالذعاءفاسئقبل،الناسعلىالأمرقرأوقد،وغيرهاوالقبن)1(والجبنالهرشةضمانإبطاله

الأراضيبعض)3(الدولةفجيرالذينئورمنحكما،أم)2(158هـ/55دسنةوذللثوالثئكر،

إلىبعلبكومنحكما،ام154هـ/541سنةعليهاسيطرالتيدمشقعنعوضآحمصفي

الحالةلمتطإتوفقأ،الرنكيالعهدفياستمرالإظاعنظامأنعلى،ائوب)4(الذيننجم

علىسلبآهذاانعكسوقد،ال!ئلجوقيالحكممنالئظامهذاانوشبب،الستائدةوالنهروف

الفلأحينعلىالمعنىبهذاانعكست،الإقطاعئين)3(منمعينةبطبقةالأراضيتمئكمحدودية

الإنتاجمنالمثلىبالحالةالفلأحيتمغوحتى،المعاشيئةحالتهموترديمعهمالعلاقةوشوء

والاستقرارالعملبخريةالفلأحتمئعضرورةالىالمواردأشارتفقد،وازدهارهالزراقي

ئستقراكانقنمنهم،اثزارعينمننوغئنإلىالفلأحينصئفالذيالأمر،بارضه

.()ل!()الطوارئالحاجةوقتيستخذمكانتنومنهم،)القرارية(

الأفضلالملكأخيهلابناقتطعفقد،المنوالهذاعلىوخلفاؤهالدينصلاحساروقد

ام(891-5953911!/-)095العزيزاقتطعكما،)7(دمشقأم(3951186-691!/-)582

اثتبتعلىوزسئوم،بردىنهرمنالمستفيدةالأراضيمنالرزاعئةالمنتوجاتعلىئوضعزسئومكانت)1(

.1()حاشية،1252/،الروضتنغئون،البسيوني،وكيرهوالخبنوالقبنكالهريسةوالغذائئةالضناعئة

.5231؟2-1/،الرؤضتينغئون،شامةأبو)2(

.183/الرؤضتين،شامةأبو،701-ص"ا،الباهرالئارلخ،الأثيرابن،327ص،دمشقتاهـلخذيل،القلانسمابن)3(

شامة،أبو،567سنةئوفي،شيركوهالذينأسدوأخالذينصلاحالسئلطانوالدشاديبنأيوبالذبننجبم)4(

.4226/،الذهبشنرات،الحنبلي،1902/،الروضتن

الإقطاعئشحإذ؟بأنواعهاالأئولثةالإقطاعاتجميعفيالعادةجرتإذ؟الذولةمواردمنالأئوسالإقطاعكان)5(

والأتراكللأجنادالذينارهذاوكان،الجيشيالذينارهيالقدئةالوحدةوكانت،ومحصولتفدمنيصلهمامقدار

ريعاشتصلأئهالذواوينقوانينكتابصاحبوذكر،كاملأذهبيآدينارآوئساوي،الذينصلاحعهدفيوالتركمان

936،ص،4391،مصر،عطئةشوريالعقلزتحقيقالذواوينقوانين،مماتيبنأسعد،الرشميالذهبيالذينار

.)9(حاشية،936ص،وكذلك

.1237/،الروضتين،شامةأبو)6(

.1/237،الرؤضتين،شامةأبو)7(
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الكاملالملكوعؤض،أم(218-6911هـ/615)395-العادللعمهعليهاالاستيلاءبعددمشق

الكركأراضي(صلأصلأأم8-6261218!/-)615داودللئاصر(أم237-أم635218!/-)615

.أم)1(238هـ/626سنةدمشقعلىاستيلائهبعد،التعويضسبيلعلىوالأغواروالبقاع

وذلك،ملموسآأمرآالفلأحينومصالحبالرزاعةالاهتمامكانالمملوكتةالفترةوفي

ومن،(السئلطانئة)التقاوىباسمئعرفوالتي،الذولةقتلمنالنقتةالئذورتوزيعخلالمن

،أم965026!/سنةفيحصلكما،بعيدةأماكنمنالجئدةالمنماورتحملذلكتحقيقأجل

إلىمصرمنالغلأتئحملأنأ،أم(277-6761258!/-)658بيبرسأمرال!هرحين

فيراغبآيكنلمبيبرسال!هرأنغيرللفلأحين)2(تقاوىلتكونؤزعتومنها،دمشق

نقلهامنالفلأحينمنع؟ذلكعلىويناة،الجمدةبالخئوببتزويدهامصرعلىدمشقاعتماد

وذلك،الأسعارغلاءالىأدىالذيالأمر،دمشقفيمحلي!بزراعتهاوأمرهم،مصرمن

الزراعةعنالفلأحينامتناعإلىالأمريعود،الظاهرةهذهتفسيروفي،م)3(0661261!/سنة

فيفستعمراتهمفي)؟(عليهمئغيرونفتئواماالذينبالضليبيين)4(الضررالحاقفستهدفين

أضرالوطنيالهدفتحقيقأنغير،أورويامنحديثآقدمواالذينأولئك،العربتةالمنطقة

الأسعار.وارتفاعالغلاءطائلةتحتفوقعوا،دمشقبستهان-أخرىجهةمن-

الإقطاعاتاصحابكانحيث؟المملوكتةالفترةفياستمرالإقطاعنظامانعلى

مهتمينغير،المزروعةالأرضخرأجلتقدير،الزراعئةالمواسمنهايةفيمندوييهمئرسلون

تما،الذأخلتةوالفتنوالمشاكلالزراعيةوالآفاتالأمطاركقلة،العاقةالفلاحينبظروف

بإزاءالماليةالفلأحالتزاماتفيهتتأئرالذيالأمر،الزراعيئوإنتاجهالريفعلىانعكس

إيفائهوعدم،المتعضدتقصيرهحالفيقضائيآالفلاحيحاسبوقد،الإقطاعأصحاب

فرصة،تمنحه،الفلأحإرادةخارجتقع-خاضةظروففي-الذولةأنغير،بالتزاماته

.تيروتطبعة،41كا!،اثختهصر،الفداأبو(1)

446./1،ال!ئئوك،المقريزي2()

.887/!الغرروجامعالدرركنز،الذواداري)3(

.275-273ص،الرخلة،خبيرابن)4(

.87-976/،الكامل،الأثبرابن،141-136ص،دممثقتاريخذيل،القلانسيابن)5(
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الفلأحين،علىاثتحفقةوالملتزماتالضرائبيلغيسئلطانيمرسومئموجبفيهائسامحه

مرسومصدرحين،ا(الئاصرالسئلطانعهدفيحصلكما،لمصالحهمالذولةمنرعاية

)رسم:فيهوجاء،الأمويالجامعفيهذافرئوقد،المثتامأهاليذممفيبقيمايسامح

البواقيمنفيهابما،الش!امتةالأعمالوسائرالمحروسةدمشقمدينةتسامحإن...الشتريفبأمر

الشتريف،بالخطاثتوخهةالكريمةالتذكرةفيالمعئنةاثددإلىالمعمورةالذواوينفيا!قة

وخمسةومائة،ألفوأريعونوسئة،ألفوسبعمائة،ألفألفالذراهممنذلكوجملة

مائتانالخبوبومن،غرارةوأريعمائةآلافتسعةالمنوعةالغلالومن،درهمآوأريعون

،أرطالوثمانسئمائةالفولاذومن،رأسخمسمائةالغنمومن،غرارةوعشرونوثمان

هذهوختمت،رطل()2(وسئمائةألفالرقانحبآومن،رطلوثلاثمائةألفانالريتومن

المرسومهذاعلىواقفكلوسبيل،المديدبالشئكرالتعمةهذه)فليتلفوا:بعبارةاثسامحة

المذكورالباقيهذاآثارويعض،واسمهورسمهمذتهعندوالؤفوفالحكمةاعتماد،الشتريف

.()3(ئمقتضاهخحةوأعلاهتعالىاللهشر!هالشئريفوالخط،رسمهبمحور

تشملبل،المحاصيلعلىليستالسئلطانمنالضادرةاولمحةأنأتقذئمتماويظهر

عليها،وماالأرضتشملفهي،...إلخالريتوحئىوالمواشيالئقديةالمبالغمناخرىأفورآ

كاهلمنالئخفيففي-كبيرحدإلى-ئسهمالذولةقتلمنالإعانةهذهأنشلثولا

العمل.فواصلةعلىوتشجيعهم،دينهممنبالخلاصالفلأحين

الذقة:أهلفئة-7

المسلميناخوانهممععاشواتمن،وغيرهمويفودنصارىمنهدونالمطالكتابأهلوفم

تعالى:قال،الذينيةوشعائرهمطفوسهمممارسةفيوالخريةالشمامحمنبروح

والئهاية،البداية،كثيرابن،الذينصلاحأخيهبعدوحكم،قلاوونافصورال!ئلطانبنئخئدالناصرئو1()

/13353.

.03-1328/،الأعشىصئح،القلقثتئدي)2(

.-2803دا/،الأعشصئبح،القلضثتتدي)3(
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يخيرآلأتيؤيرؤآيآلئ!اقنةققلصئىؤآلنضزىؤآقاذوأؤآثذيفامنوأغآثذينان)

فيوئسئون،1(()تخزئوتفتمؤلآغق!تمخؤفثؤلآزبهزجمنذتجزفتمأققفتمضيخاؤغيل

)4(،الجزيةدفعهمئقابل؟حمايتهمعن)3(مسؤولونواثسلمون،)2(الكتاببأهلالتنزيل

الذتةأهلجريةمنشهركلفيالخاضةنفقتهيرسمكانالدينئورأنواصلابنذكروقد

()9(.مصريةقرطاسألفيمبلغ

عهدفيدمشقفيالمتطقبينالحكامقتلمن)6(الحسنةبالمعاملةالتصارىحظي

احترامفي،ال!متمحاء)7(الإسلامومبادئيتناسببما،والرتكئينوالستلاجقةالفاطميين

ئمارسقائمةظلتوأبراجهمالئصارى)!(كنائسنجد؟ودهذا،السئماوئةالأديانطفوس

،نقولماعلىدليلآالأوتعذدهاالكنائسكثرةوما،وخارجهاالمدينةداخلالعادينشاطها

مريمكيسةيصفجبيرابننجد؟ولهذا،الكنائسهذهبناءفيتفتنوافقد،فقطهذاوليس

الأفكار،ئبهت،عجيبأأمرآالتصاويرمنتتضفن،البناءحفيلة)وهي:بقولهدمشقفي

.فيها()9(عليهماعترافولا،الرومبايديوهي،عجيبومرمها،الأبصاروئوقف

.62()آية،لبقرةا(1)

.1802/،6791،عصر،كيلانيسئدئخمدتحقيق،والئحلالملل،الثهرستانيالكرلمعبدبنئخمد)2(

بعد،حمايتهمتحتوؤفوعهمالإسلاميالحكمفيمنهمالكثيردخولعواملمنعاملآالتحريرخروبكانت)3(

هدينالمطللئصارى)وهي:بقولهالمنطقةفرىإحدىعنخببرابنذلكالىأشاروفد،المنطقةعلىسيطرواان

.217ص،الرخلة(اللئم!ن

علىدنايرأربعةوالغني،دينارانوالمتوسمط،ديارالمعيلالفقيرفعلى،الإمكلانئةحسبنهمالجزلةئرخذ)4(

.97ص،الرتبةنهاية،الثتيزري،الحولرأس

.97ص،الددؤلأدب،باشا،2284/،الكروبئفرئج)5(

منوذلك،وفاءصبيانآوالئصارىاليفودمنسبىالفسيانيالذينصلاحاتركيالقائدأنئنفذابنذكرهماباستثاء)6(

.701ص،الاعتار،ئلمينأونمي!نالئاسيظلمكانالقاءلدهناأنويذكر،خندهاستعادهالتيالخضونبعض

عاضور،،باسمهمشئىحلبأبوابأحدانحتى،بفذوءوالاقتهصاديالدينيلاطهمئمارسوناليفودوكان)7(

.228صاالإسلاميالمجتمع

بعلما،وما،926ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،132-2126/،دثقمدينةتارلخ،عساكرابن)8(

.004-993ص،الإسلامتارلخفيئخوث،عاشور

.288-286ص،(17و)16برقموالأديرةالكناضئلحقانظر،253ص،الرخلة)9(
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خطىعلىالأئولئونسارفقد،الفئاتهذهمعودولتهالإسلاملتسامحمنهمتأكيدآ،المختلفة

ديوانالتخالبنالضنيعة،أم957183!/سنةالعادلولىفقد،معهمالتسامحفيأسلافهم

الشاعر.يقولذلكوفي،أسلمئتم،نصرانياهذاوكان،السمربافوريتعققوما،الإنشماء

الاديابعلىعلاحتىالعادلدولةالمسيحفاق

الذيواب)1(علىفشرفوذاواليوزيروذاوذاأميرذا

وفوالذي،الضالحالملكوزير،الستامري)2(الذينمعينالوزارةمنصبشغككما

سنةوذلك،أئوبالضالحالملكأخيهويينبينهليصلح؟باللهالمستعصمالخليفةلىأرسملهلأ

كانورتما،الذقةأهلمعالمسلمينتعاملفياختلافآشهدتالمملوكيةالفترةأنغير4

علىوالتتريالصتليبيالغدواناستشراءخلالمن،ذلكفيسببالمحيطةالعافةللظروف

معالمماليكتعاملفيفظهرت،المعاكسةالفعلردودفيتستبالذيالأمر،الإسلامدولة

بعدمقلاوونالسئلطانمنمرسومخرج،ام688928!/سنةشعبانففي...الذفةأهل

،الذيوانتة)4(...()9(ا؟شراتمنشيءفيوالئصارىاليهود...الذفةأهلمنأحداستخدام

بالقونالئصارى)6(عمائمفكانت،هؤلاءيلبسهاالتيالعمامةلونالمرسومحذذكما

ببابجلسالمتعصبينالمغاربةأحدأنهذاوستتسث،الأصفربالفوناليهودوعمائم،الأزرق

واحترامهم،توقيرهممنالمغربيفأكئر،بيمقبعمائمالذيوانكئاببعمقفدخل،القلعة

فخقد،الئاصرعلىدخلالذفةأهلمنائهمعلموعندما،اثسلمينمنأتهممنهظنآ

.91ص،7591،المقتطفمجلة،الصئلي!ينزمنفيسئورئا،زيادةنقولا،252/،الرؤضتين،شامةأبو1()

ابن،المصريةالذيارإلىالحوطةتحتأرسله،إسماعيلالضالحالملكوزير،المسلمانيبنغزالالذينئعين)2(

.13178/،والئهايةالبداية،كثير

ابنتاريخ،الورديابن،47صا،5891،الفرنسيالمعهد،دمثق،الأئولئينأخبار،العميدجرجيسالمكين)3(

.8هص،بعةالمطالا؟ؤلأدب،باشا،2175/،الوردي

.1453/،السئئوك،المقريزي،وكيرهاالذواوينفيالكتابةعليهمحرمت)4(

.1/753،ال!ئفوك،المقريزي؟()

.8صه،الذؤلأدب،باشا،عشرأوعثرسبعتتجاوزفلا،عمائمهمبتمغيرأمروالقد)6(
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الزفيمنامروامافلبسوا،اثسلمينعنتمييزهملئمكن،الذفةأهلزيتغييرمنهوطلب

عماثمهم:لونعلىفنشدفانشد،الجديد

الحرقاعقمواتاوالم!نامريينمعآواليفودللنضارىتعجتوا

درقا)1(فوقهمفأضحىنسرال!منماءفستشهدآبالأصباعبانكأتما

وكشف،المسلمينبخيانةالتصارىبعضقام،الئصرفاتهذهعلىفعلوكرد

ارسلبل،بذلكيكتفولم،صبيانهمياخذالظاهرجعلالذيالأمر،للفرنجة)2(أسرارهم

بفذومرخبواإذ؟اثسلمينمنالعدائيموقفهمتكرركما،)3(فناكلئرتوامصرإلىبعضهم

المسجدإلىالخمروأدخلوا،التواقيسيدفونفأخذوا،أم026هـ/658سنةدمشقإلىالئتار

فيوئبالغون،عبرواإذالفمالؤفوفعلىالمسلمينئرغمونكانواأتهمعنفضلآ،)4(الجامع

اثسلمونقام؟الأمورهذهعلىوردا،()ي!(المسيحدين)انصر:ويصيحون،أعيادهممواكب

بحيئالقرابينكنيسةهدمهمعنفضلآ،كنائسهمكبرىوهي،مريمكنيسةلىاحراقبتخريب

فيتسئبتما،مصرمنالمسلمينإمداداتوصلتأنبعدوذلك،)6(دمشقبمدينةاليفود

دمشق.منالئتارانسحاب

المسلمينفإنآ،للذولالعاقةال!ثياسةتمثللاوالتيالطارئةالحوادثهذهؤجودويرغم

إتهمحتى،المسيحئونذلكتلقشوقد،ذقتهمفيلأئهم،عنهموالذفاعفعاملتهمأحسنوا

.1143/،الرئوربدائع،إياسابن،2917/،المحاضرةخسن،الصئيوطي1()

رغبةالإسلاماعتنقابعضهمأنعنفضلآ،التتارئعاونواولم،المحنةهذهخلالالمسلمينئزذوافلم!اليفودأئا)2(

أدب،باشا،أخرىجهةمنالتضييقمنوالتخلص،جهةمن،هذاالذواوينفيمناصبهمالىإرجاعهمفيمنهم

.8صه،لدفىؤلا

.8صا،الاؤلأدب،باشا،2218/،الورديابنتاريخ،الورديابن)3(

قتلواحينءالشتينفسالمغولفعلوقد،8أص،الاؤلأدب،باشا،2602/،الورديابنتاربخ،الورديابن)4(

بعالتحالفعلىالمس!يح!ينالضليي!نئثصخعالبابانجد؟ولهذا،الذينئةالمرشساتبعضودمروا،العئاسيالخليفة

الأئوليةالمذةفيالأردنفيالإسلامئةالقلاع،المؤمنئخئدسعد،(الإسلامالمشتركعدؤهمضذالمغول

.44ص،8891،عصان،أط،والمملوك!ة

.2217/،8891،الكودت،طا،الإسلامفيالمذن،ئصطفىشاكر)5(

.85صاالاؤلأدب،باشا،2218/،الورديابنتاريخ،الورديابن61(
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فيذلكوأثر،العربتة)1(بالممتيادةرضواحتى،الضليبيينحكمعلىالإسلاميالحكمفضلوا

)3(والطعامالممتكن)2(مظاهرفيإليهمالإسلامتةالشئرقيةالعاداتمنالكثيرانتقال

منالئساءلبسذلكومن،الذفةأهلجمباثسلمينتعاملخسنإلىيعودوالذي،)4(والتباس

،)؟(حضارةالأرقىتالمسلطفحاكاةفيمنهمرغبةدلتحشئمأ،ليسالحجابالأقةأهل

الئأثيرهذاساعدوقد،)6(طلاقةبكل،بالعربيةوتحذثهن،بالحتاءأصابعهنتلوينعنفضلآ

قوافل)إن:خبيرابنذكرهفيما،الممتلعيوالتبادلالئجارقيالتشاطعلىالستلمأوقاتفي

أشارإتهبل،()7(المسلمينبلادإلىيدخلوسبيهم،الإفرنجبلادإلىتخرجكانتالمسلمين

فيدمشقمدينةغادراته،الجانتينبينالعلاقةازديادفيالقوافلهذهعنحديثهمعرضفي

ذإ؟الستلمفترةفيفهضةفلاحظةوئضة،الضليبتة)8(عكامدينةإلىفتجهآإسلامتةتجارئةقافلة

بينالأهمتةمنخطيرجانبعلىاقتصاديةوفعاملات،)!(حضاريةائصالاتفناككانت

فقدوا)بأتهمالشترقمنجاءقنبائهامالرابعفيليبهذادفعوقد،والضليبتين)15(المسلمين

علىويبصقون،المسيحئنكرونوباتهم،بالمسلميناختلاطهملالول؟المسيحيبالذينايمانهم

.801ص،5791،القاهرة،2ط،وآخرونحسنإبراهيمحسننرجمة،الإسلامإلىالدعوة،أرفولد1()

والتى،الثظافةوعاداتالمنزلئةالعاداتأخذواكما،للمياهومقناتأقواسداخلهافي،فخمةفضورفيعاشوا)2(

،صيدا،والغربالثئرقبينالعلاقات،الئوسئفأحمدعبدالقادر،014ص،الاعتبار،الكثيرئنقذابنمنهايروي

.027ص،9691

استطاعتنمنهمالمتعيدوصار،العربئةالأطعمةفاستحسنوا،الطعامإعدادفيالإفرنجيالأسلوبالإفرنجتتذ)3(

.14هص،الاكبار،ئنقذابن،طبيخهنمنيأكلحيث؟شرقئاتبط!اخاتالظفر

ئحاضرات،عاشور،البلادأهليلبسكما،الشرقجؤمعتتناسبوالتي،الواسعةالفضفاضةالملابسلبسوا)4(

.ص؟41،الإسلامتاريخفي

.024ص،الإسلاميالمجتمع،عاشور،44ص،العربعندالتصويرفن،انتهاوزنرشئمارد)5(

.401ص،التصولرفن،انتهاوزنريثمارد)6(

.272-27صا،الرحلة)7(

273.ص،الرخلة)8(

نأوالمعروفاوالذراسةللاستفادةالغلماءمنعددالئئامبلادإلىهاجرأن،والمعرفةالعلماختلا!أثرمنكان)9(

الضليبئة،الخروب،باكرارنستوغيرهم،034ء+هملا3أط+هأ،ظفيولاشيليوناردفوالجبرفيصيحيأوثا

.291ص،0691،القاهرة،الرلنيالبازالس!دترجمة

.164ص،الضليبئةافئوبعصرالإسلامحياة،عاشور()15
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القضئةخانواطالماوأئهم،سرااثسلمينوئحالفون،الأوثانويعبدون،الضليب

جاءوزيما،الضليبتينائهاموسائلمنالمسيحتةللقضيةالخيانةنجدوهكذا،()1(المسيحئة

والبابوية.الغربمفوكأقلقالذيالأمر،المسلمينوحضارةبسمفوكهؤلاءإعجابنتيجة

العكسيجوزلا؟ولكن،كتابيةمنيتزؤقيأنللفسلمفباحففو؟منهمالرواجاما

-.ء4سىصبط +-
لكزجكآليهتنتاوتواالذينؤطغائملطيتتتآلكئمجلاالتؤتم):تعالىقولهفيجاءكما

قتيكتمينتكتنتآوئوأأآثذينينؤآقخضتنثتضؤينمبآينؤآقخضتنثفتمجكئكتمؤطغا

ققذيتنيفييكفزيآؤتنال!ضذائتجدئؤلآئشمجيمانغيرمخعي!نخوزفنااتتئموفنةإذآ

الذمماتمناثسلمينزواجوشواهد،!)2(تخنيرينآينآلأيخز؟فيؤفؤغقفةرخيط

تركتقدالتوعهذامنالمصطهرةأنلدرجة،كتيرة-الشتامبلادفيالتصرانتاتولاسيما-

تمئزوالذي،حتيفيليبيراهماعلى،)4(الأفراخطبقةأو،()3()البولانيبغر!جيلآ

.الرزقاء)3(والغئونبالشئقرة

،للئساطرةأحدهما،دمشقفي)بطريركان(بطركان،للمسيحئيق)6(كان؟وأخيرآ

فيطائفتيهماعنأمامهمسؤولانوهما،ال!ئلطانمنبمرسومئعينونوفم،لليعاقبةوالثاني

)7(-ء،

دمشق.منطقهعموم

الرئيس،استعمالشاعئئم،الأمربادئفيالتافذيسمىرئيسهمفكان؟اليفود)8(أقا

الطائفة،منأعوانوالرئميسالبطريكمنلكلوكان،البطريكواجباتبنفسويتمتع

.1563/،الحضارةقضة،ديورانت(1)

.(5)يةم،ةئدلماا(2)

.258/،شورياتاريخ،حئيفيليب،الضغارالأحداثومعناها،أ!ا+ه!ول3لفظةمن)3(

الصئليب!نجاةزينواسالم،157ص،7291،تيروت،والغربالثئرقبينالعلاقاتقارلخ،عاشور)4(

.166ص،42دشة،6591،)03(العدد،العسكرئةالمجلة،وئظمهم

.2238/،ولبنانشورئاتارلخ،حئمفيليب)3(

.228/،الضليبئةالخروب،رنسيمان،اليقويةالكنيسةإلىيتتمونالذ-شالتريانمنثصثقفيالمسيحيونكان)6(

.164ص،دمثق،قلادةنقولا)7(

فياليهودئةالثقافةمعهدفتحمناستطاعتاذ؟وتكاثرت،الرومانىالعهدالىالمدينةفياليفودطاثفةترجع)8(

المذنيفودواجههاالتيالمصاعبئواجهوالمأفهمدمشقفياليفودحطخسنومن،الأموئينعهدفيالمشرق

.172ص،1()حاشية،بنيامينرحلة،بنيامين،المذنتلكالىالضليب!يندخولجرأءالأخرى
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الذيالبرناس:يعتمدهمتمنفكان؟الثانياقا،والكقتةالأساقفةعلىيعتمدكانفالأؤل

،()القاضيالذينوييتوالخرآن،()المرقبانوالذبان،والمقذمون،الضدقاتيجمعكان

.اليفود)1(ناموسعليهينم!مانحوعلىواجباتهمنهملكلوكان

التيالقوائمخلالمنشئؤونهمعلىالإشرافعلىالذولةالتنظيمهذاساعدورتما

فيذلكعنيزيدعددهمكانالذينوالئصارى،ملافبثلاثةالمقذرةاليهودأعدادعلىتحتوي

المسلمينتعاملخسنفيوتأكيدآ،مثهمئجمعالتيالضرائبمبالغومعرفة،)2(دمشقمنطقة

حلفىالذاتيةوالإرادةالخريةمنحواائهم،دمشقفيوالنئصارىاليهودمنالذقةأهلمع

.)3(والإداريةال!مئياسيةاثؤشساتمنفهقةجوانبتطوزعلىساعدالذيالأمر،مشاكلهم

)الاعراب(:البدويةالقبائل-8

وهي،دمشقومنها،الشتامبلادمنطقةتجوبالإسلامقبلالبدويةالقبائلكانت

ذإ؟الاستقرارفعظمهاعلىفغلب،الإسلامجاءحتى،ونقيضهالاستقراربينتتناوب

القبائلهذهوكانت،المنطقةسادتالتيوالفتوحالتحريرمعاركفيالقبائلتلكأسهمت

ورييعةغستانإلىبالإضافة،()4(قضاعة،كنانة،خولان،زييد،حمير،)الأزدمنتتكؤن

.)6(وغيرهم،وفريش)؟(قيسمنقليلغيروعدد

.167-166ص،دمق،فلادةنقولا(1)

أشاركما،والثراءالعلمأهلمنالكثيربينهم،ملافثلاثةنحودمثقفياليفودعددالئطيطليبنيامينئدرلقد)2(

رحلة،بونةفيبنيامين،اليفودمنأكثر-عائة-بصئورةفكانوا؟المسيح!نعددأئا،ال!تمرةمنمائتينؤخودالى

.172ص،دمثق،فلادةنقولا،117ص،بنيامين

.كاا7-166ص،دثق،فلادةنقولا)3(

.4402/،الأعثىصئبح،القلق!ثتثدي،1275/،دشقمدينةتارلخ،عساكرابن)4(

.143ص،7391،تيروت،الأمويةالخلافة،دكسنالأيرعبد)5(

الأخوانهمبيندمشقمرجوديارهم،فضلوملاعليملمنفرقةوكذلك،زييدبنيمنفرقةالغوطةسكنت)6(

منزليدمنبطنالحريثوكذلك،الثئامعربفضلوملزبيدمنبطنسكنكذلك،ئرةآلعئهموينيفضل

ظاهرفيمنازلهمأسماءتبذلتكما،التواليعلىأسماؤهاتبذلتالقبائلمنمشايخالغوطةفعرب،القحطانئة

كردئخئد،بعدهاوما،4402/،الأع!ثىصئبح،القلقثتثدي،العربحكمفيدخدتانئنذ،والغوطةدمشق

34.ص،دمشقكوطة،علي
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لمزاولتهمنظرآ،الحواضرأطرافعلىالإسلامقبلالأولىأئامهاالقبائلهذهعاشت

بينهميشغتما،المعاشتةالمواردبهمتضيقالجدبأتاموفي،والارتحالالتنفلوحياةالرعي

منبالمستقريندفعتما،منهمالقريبةوالحواضرالتجارةطرقعلى)1(والإغارةالستلبحالات

المنافعالمتوازنةوالغفودالاتفاقتاتوالمغيرةالمرتحلةالقبائلمعتعقدأنإلىالعربئةالقبائل

حينما،عليانبنشانالكلبئينقبائلزعيمأن،السئياقهذافيإليهئشاروئما،للالرقيق)2(

أخرىمرةالكلبئونحاولوتقا،أهلهافقاومةبسببذلكفيفشل،دمشقفحا!رةقصد

الكلبئونونجح،لفمالئصذيفيدمشقفي)4(الأرمينيالقائدفشل،زعيمهم)؟(وفاةبعد

.البلاد)3(فيالخرابوأشاعواونهبوا،دمشقغلأتعلىالاستيلاءفي

للفشبطلبآالذائمالئرخلعليهايغلببل،فسمكرةالقبائلحياةتكنلم،سابقأاشرناوكما

فيبرزت،الأمطاروشخةالجدبأيامفيالغذائيةوالحاجةللمجاعةغرضةجعلتهمتما،والماء

طي،قبائلبعضإلىالذيننورفيهابعثه،حرليةمهفةفيهاذكر،منقذلابنروايةالسئياقهذا

أنفسهم،عندافعوالكتهم،مجاعتهمبسببعظامهمعلىخفودهميبست)وقدشاهدهماته

.()6(أعمىولازمنيولاأبرصولامجذومفيهموليس،العربخيربأتهمإئاهمخاطبين

كانتبل،القبيلةفيواحدبيتعلىتقتصرالشتامبلادفيلقبيلةالرعامةتكنولم

القبائلعفومرييعةقبيلةتزغمتفقد،العامةالنهروفحسبوذلك،ئئوتهابينتتناوب

عليآلوكان،طغتكينالأتابكعهدفي،الهجريالسئادسالقرنفيالمنطقةفيالتاكنة

وفدواحينوتقديرهالدينئوركرمنالواقد،وغوطتها)7(دمشقمرجفيرييعةزعماء

.32ص،التعمئعيد،ال!تبكي(1)

،السئامبلاداقتسامعلىالفاطمياللهبأمرالحاكمالخليفةمعمرداسبنوصالحكلبوأميرطيأميرتحالف)2(

1.924/االثئامخطط،عليكردئخئد

.491ص،المجتمع،رمضانأحمد،1025/،الطلبزيدة،العديمابن،وتوابعهادارياضربوافقد)3(

.26ص،مصرأخبارئشئر،ابن)4(

.201،1ورقة،12ج،الجوزيابنلسبطالرثانمرآةذيلمخطوطمننقلأ،491ص،اثجتمع،رمضانأحمد)5(

.12ص،عتبارلاا)6(

.186/،8391،دمشق،2ط،ال!ثئامعشائر،زكرئاوصفيأحمد)7(
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التقليدالستلاطينقتلمنرييعةبنعليآلمنالقبلئةالرعامةهذهنالتوقد،)1(عليه

.)2(الذينصلاحالسئلطانأخي،السئلطانعاملمنلمشيختهاالرشميئ

منقدمتهمابسببالقبليةالرعامةفيالرشميئالتقليدهذايكونأنهـلرجح

رعايةفضلملإلى،للقبائلزعامتها)؟(فيوالبئوتاتالأسترلتناوبوتأكيدآ،فساعدات

ولائهاستمرارفيتستبئما،دمشقفيجولاتهفيالعادلالملكفضلرافقاذ؟الأيوبيين

مانع.بنمهتاوكذلك،بعدهمن)4(مانعابنهوتابعه،للأثوليين

وطردوهم،الئتارقتالفياشتركوااتهم،رييعةمنفضللآلتنسبالتيالمفاخرومن

مانعبنمهتامكافاةعلىفطزبالسئلطاندفعتما،جالوتغينمعركةفي،ال!ثتامبلادمن

.حماةمنطقةفي)قطاعأبمنحه

وتوارثت،العربيةللقبائلزعامتهافيالأسترهذه،)3(دعمتالمماليكحكمظلوفي

الاستقرارعلىالأخرىالقبائلساعدالتعاونوهذا،القبلئةالمشيخةمهتاملعائلةبيت

العاقةبالرعامةفضلآلاحتفظانبعد،الأمنيدورهالمطرسة،الحذودئةوالمناطقبالجبال

لبعمقالاستقرارحياةأنعلى.)ل!(والتلالالجبالفيالخاودإلىمرةانحسرملفقد،للقبائل

بينحياتهمؤصفتالتيفنقذملالقبائلهذهومن،التحضرمظاهرمنحتهمالقبائلهذه

حينفي،والتحوالفقهوعلماءوال!ثئعراءالفرسانبيثتهمفيتوفرفقدوالئحضر،البداوة

والعلمالأدبمجالسوعقدوا،الفضورسكنواأمراءهمأنآعلى،الضيدمجالفيبرزوا

الرواياتأشارتوتما،)7(المخطوطاتمنالقيمةوالكئصث،الكريمالقرآنفيهاونسخ،منها

.4302/،الأعشىصئبح،القلقثتتدي1()

.936ورقة،3ج،برديتغريلابنالضافيالمهلمخطوطعننقلآ،77ص،المطبعةالذولأدب،باشا)2(

وزييد...إلخ؟وكلبطيالىينتسبونحيث؟ونجدوالجزيرةال!ثئامبلادفيالرخلالقبائلالرعامةهذهتحمي)3(

.186/،المثتامعشائر،وصفيأحمد،302هـ/،الأعشىصئبع،القلق!ثتئدي،أنفسهممنزعيمهميكونحيث

ص!بهح،القلقشتثدي،نافعبنمهناابنهفخلفه،063كلسنةئوفى،رييعةبنعيسىبنمانعبنوفوخسام)4(

.77ص،ا!بعةالذولأدب،باشا،3302/،الأعشى

وغئنكمااهجرئة684سنةوفاتهحتق،لهخلفآليكون،عيسىابتهمانعبنمهئاموتبعدبببرسالظاهروق)5(

.77ص،ادبعةالذولأدباباشاهـ،7ذ4سنةحئىعيسىبنمهئاابنهقلاوونالملطان

.77ص،الذؤلأدب،باشا،021-4402/،الأعشصئبح،القلقئدي)6(

.041-991،904-1391/،الأعيانوفئات،خلكانابن)7(
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الفرآننسخائه،فنقذبنأسامةالمعروفالمؤرخوالدوفو،منقذبنعليبنمرشدشمهرةإلى

وعربيتهوقراءتهنالفرمغفومبهاوتمتمت،بالذهبكبيرةختمة)منهامرةوأريعينثلاثأ

()1(1،ث لزولهوسببوتفسيرهومنسوخهوناسخه

)الفئؤة()2(:الاخداثفئة-9

شيغناقائوأ):تعالىقال،السمنس(فتيئ؟خذثوشالت،الفتيفوالفغةفيالخذث

نأ)الفئوةبعضهميقول،الأخلاقمكارمعنئعبروهي،()4(هيئتزإتةرئقاليذكزفتمقتئ

كرمأ،لاسماحة،إليلثئسيءقنعلىوئحسن،ئؤذيكقنوفيم،يبغضكقنئقرت

افورفهذه،ذلكوأمثالتخشىلماتهوىقنئحرئر)الفئوة:أخروقول،(فساترةلاومودة

أصلأ،الئغةفيللفتىفرادفالحدثأنويظهر،ئستتم()9(لمأئمفئ!ةسئميت،مطلولةحسنة

.الاصطلاحفيلهفرادفآفصار

وافوربالفت!ةئدينونشتئونبالبنويةئعرف)طائفةدمشقمدينةفيأنخبيرابنويذكر

الفئؤةتزل)ولمالمعمارابنقؤلحذعلىالفئ!ةفرقإحدىهيوالبنويةكئها()"(الرخولة

وقبائل؟وأحزابآئئوتآوصارت،تفرعتحتى،هذاعصرناإلى،جراوهلتم،تنقل

قنهموكل،الاختلافمنبينهمحدثلما،والبنويةوالمولاتةوالجليليةوالستجينيةكالرهاصية

أنأ)وأرى:بقولهذلكعلىجوادفصطفىالدكئورئعئقهذاوفي،()7(رأيإلىذهب

نسبةكالخليلتة،والستلامالضلاةعليهالتبيإلىنسبة،الئبويةالاسمهذاضبطفيالضحيح

بلادفيالفرسأبناءمنالمولدينأفي؟البنويةأنغير،السئلامعليه،الخليلإبراهيمإلى

.5056/،الرآهرةالخوم،برديتغرىابن،39ص،الاعتبار،ئنقذابن1()

:ويقولون،شاءماألبسهئئم،الفئؤةلباس)رض(عليالإمامألبسوالذي،!الرشولعهدإلىالفئوةترجع)2(

ئواريلباسآعليكمأنزلناقد،،دمبني)ياةبقولهعليهوشتدلون،صئندوقفيالئبىعلىأنزلال!اسهذا)ن

الذي،اللهلدينالتاصرالخليفةالىتصلأنإلى)ع(عليالإماممنتمتاطوللةشجرةيذكرونوئم،سوأنكم(

.2437/،عندالعربالفئؤة،الذسوقيغمر،وألبسه،الفئوةلباسلبس

.2437/،العربلسان،منظورابن)3(

.)06(آية،الأنياء)4(

.025ص،العربعندالفتئؤة،الذسوقي)3(

.*أ؟15،ول.2أ+4ع"،لا3"!+ساأح".+5لا3أول،.!552،671ص،لرحلةا(6)

.147ص،5891،بغداد،و،خرونجوادئصطفىتحقيق،الفؤة،المعماربنمكرمأبيبنئخئد)7(
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هولاءنسبةفيالتقسيرفيجوادمصطفىالد!ئورإليهذهبماأستبعدأئنيغير،()1(العرب

صخةاؤكدانأستطيعلاأتنيكما،نسبهممنالئفسيرلهذاطريقآأجدلالأته،!التبيإلى

إلىالرواياتئشرولم،ذلكلييتاكدلملأته،الفرسأبناءمنأئهمعلىبالبنوئةتسميتهم

المعمار.وابنخبيرابنروايةعلىفعتمدآالئسميةهذهإلىأميلائنيغير،الفارسيةاضولهم

والعسكريةالس!ياسيةالنهروففيالأحداثفئةدورإلىالئاريخيةالرواياتوتشير

الستيطرةيستطعلمالذينئوران:بقولهالقلانسيابنذلكإلىأشارفقد،)2(دمشقلمدينة

منوفساعدتهملهمعونتهموضتمن،الأحداثراسلانبعدالأ،9541154/دمشقعلى

سقلالذيالأمر،دمشقحصارفيالذينفجيرالستلجوقيالحاميةقائدعلىثورتهمخلال

)3(.المدينةاستلامله

اهتمامخلالمنالإسلاميةالعربتةالذولةفيواسعأاهتمامآالفئةهذهلقيتولقد

الولاياتكلفيالاهتمامهذاعقمالذي،التاصربالخليفةمتقثلةالعتاسئةالخلافة

)وفيذلكتأكيدفيالجوزيابنسبطقال،هذابطلبهحكامهاإلىتوخهأنبعد،الإسلامئة

الأتوييالعادلالملكإلىالفئؤةوسراويلالخلعاللهلدينالئاصرالخليفةبعثكل995سنة

عندالمعنىيزدادكما،()4(بدمشقرمضانفيالستراويلالعادلالملكفلبس...وأولاده

،الأمراء...ذللتفيالناسوتفئن،الهاديوالحماموالبندقالفتؤة)وظهرتبقولهالضفدي

...حمصصاحبوألبسوا...،الفت!ة)9(سراوللوأولادهالعادلالملكفألبسوا،الملوكئغ

.07ص،الفئؤةكابئقذمة،جوادئصطفى1()

فيوأثرهاوأطوارهاالفئؤة،جوادئصطفى،للرئاسةطلبآ،،خرعلىحاكمأينصرونبكونهمهرلاءتدخل)2(

.37ص،3891دسنة3مج،العراقيالعدميالمجئعمجلة،الإسلامنوحيد

الذين،صلاحأئاممصرجيشسعداويحئاننظير215-327،ص،دمضقتاريخذيل،القلانسيابن)3(

الخ!نابومنصور،ترجمة،الوشطالعصرفيالإسلاميالثئرق،ايلسيفنيكينا،401ص،5691،القاهرة

.614ص،8691،تيروت

.8513/،الرئانمرآة،الجوزيابنسبط)4(

طولهاالتسيجمنقطعةمنهاكلعلى،الصوفمنفلن!وةزؤوسبمعلىبيضقلانسمنالف!ؤةلباسيتكؤن)3(

هـللبسوذ،كبيرسكينبهئوضعالوسطمنحزإمعليهائلبسئم،الأقيةيرتدون،سراويلئم،إصبغانوعرضها

منقلانسزؤوسهمفيوتبقى،البيضاءالضوفالقلانسوخلعوا،المجلسبهماستقرفإن،الإخفاقارجلهمفى

دشق،،جوادئصطفىتحقيق،الألقابئعجمفىالآدابئجئع،الفوطيبنالذينكمال،الأسودالرزوخان

.116،المجتمع،رمضانأحمد،11184/،6391
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أبيالىارسلبل،بذلكيكتفولم..0()1(حلبصاحبالظاهروالملكشيرازوصاحب

أيضأ.الفئوة)3(بلباس)2(الرومسئلطانالفتح

خبيرابنأجملهاوقد،الفئةهذهإلىينتميلمنخاضةشئروطآالفئوةشئئوخوضع

ومنها،ا!خرىالضفاتعلىفض!،كقها()4(الرتجولةوبافوربالفت!ةئدينون)...:بقوله

الرخموصلةالمظلومونصرةالمحارمواجتنابالفرائضوأداءالأمانةوأداءالحديثصدق

عرفهاصفاتوهي،)؟(فسلمكلفيتوفرهايجبالتيالأمورمنوغيرها،بالعهدوالوفاء

الفروسئة.بنظامالإسلامقبلالعرب

بل،فحسبدمشقمدينةفيليس،بهئستهانلاالذيدورهاالخةهذهلعبتوهكذا

حتى،الضليبيينالغزاةفواجهةفيالفدائيينباثتطوعةتسميتهموئمكن،الش!امبلادفي

الصيبئة،الخروبفيالأحداثدورعلىغضبهمجامالمستشرقينمنالمتحمزينبعضصت

.()6(الضليبيينضذالحربيشئونمرتزقة)بكونهموصفهمحينآشتور،ومنهم

:لأخرىال!ثكاناعناصر-15

ذإ؟ذلكعلىطبيعتهاوساعدت،الثارلخعبرعديدةوجماعاتأقوامدمشقسكنت

وعندما،غفومآالمثتامعرفتهاالتيوالمذاهبوالأديانللأقوامجذبمكانبمثابةكانت

عربتةعناصرمنتتكؤقلدمشقالسثكانتةالثركيبةكاشماالأولىالضليبئةالجئوشجاءت

العربئةالعناصركانت؟هذاومع،وغيرهمالأرمنعنفضلآ،وسريانئةوكردئةوتركئة

التي،الأقلياتلهذهجذبمنطقةدمشقكانت؟ولكن،)7(الغمومفيالأغلبتةئشكل

الخدمةفيأوالتجارةفيسواء؟للعملطلبأ،مجاورةمناطقمنالغفودعبرقصدتها

.الأعحالمنوغيرهاالعسكرية

.19ص،1191،القاهرة،العمياننكتفيالهصياننكت،الضفديايبكبنالذينصلاح(

.9267/،الكامل،الأثيرابن،السثلجوفيأرسلانقليجبنكيسخروالذينغياثالفتحأبوالغالب(

.41248/،الألقابوئعجمالآدابئجئع،الفوطيابن(

.252ص،الرخلة(

.922ص،الفئؤة،الذسوقي(

.92صه،جتماعيلاواقتصاديلااالئاريخ،صشور3(

.؟5-933/،الكامل،الأثيرابن،14-12ص،الاعتبار،ئنقذابن(
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وفم،معهوتصاهرت،اثجتمعفياندمجتالتيالأولىالأقلياتمنالأتراكوكان

بينالواقعة،الئركمانبصحراءالمعروفةالضحراءإلىولاسئما)1(،الشتامشماليإلىينتمون

دفعتفقدالتهر،وراءماويلادئركستانمنمنهمجاءعققفضلآ،الخزرويحربحر،رال

الأمراءخدمةفيوالذخولالاستقراربقصد،فتلاحقة)2(أفواجهيئةعلىالسئلاجقةبهم

منجماعةمعهوكان،أم454620!/سنةخانبنهارونبهمنزلقنوأؤل،)3(المجاورين

نصربنمحمودفأقطعهم،رجلألفعددهمبلغ،والكرجوالذيالمةوالأكرادالترك

للأحداثوكانت،ففالةزيادةازدادواوقد،أم)7(945/660!سنةالئعمان)4(معرةالمرداسي

الئركئةالجماعاتهذهتمردفيأثرها،لدمشقالفاطميالحكمظلفيسادتالتيالعاقة

والتغيير،الارتباكطائلةتحت-الأخرىهي-تقعكانتالتيال!متائدة)"(والقوانينالئظمعلى

الأمر،اثجاورةوالقرىالمذنمنوالنهبالمتلبأسفوبإلىالئركيةالجماعاتبهذهدفعئما

لهذاالخاضةالضفاتبعمقتوفرأنغير،للمنطقةوالاسنقرارالأمنحالعلىانعكسالذي

وزنكيينسلاجقةمنالحكامشخغ،الضورةوجمالالم!زالحربيكالاستعدادالغنضر،

وغيرها،)7(بالحرسوالخدمةالعسكريةخدمتهمفيللانتفاع،منهمالإكثارعلىوائوليين

فواجهةفيالعسكرئةبمقدرتهمأشارقدالدينئورإنأحئى،العسكرئةالمهقاتمن

هذا،منهطلبانبعدالفاطميالعاضدالخليفةخاطبائهالرواياتنقلتفيما،الضليبيين

منئجلبونوكانوا،المعتصمالع!اسيالحليفةأئامئنذالإسلاميالعالمفيفغالآعاملآيظهرالئركيالغنمربدأ1()

.3صا،6891مصر،الأئويالعصرفيالأدب،سلامزغلولئخمد،غلمانوئمالاسلاميالتخاسةأسواق

الإسلامتارلخفيئخوث،عاشور،242ص،8391،طد،الإسلامئةوالشمغوبالعربقاهـلخ،كاهينكلود)2(

هـ.ااص!وحضارته

.6،53،69،116،122،هـ،9ص،الاعتبار،ئنقذابن)و(

حينفي،حماةخذودضمنالقلفتنديجعلهافقد،فيهاوالحذورالمعانيكثرتوقد،الممسرةوزنعدىوهي)4(

عشرخمسجعلهافقد؟العرضناحيةمنأئا،الالولناحيةمنهذا،وأريعيندرجةعشرأحدبينأبوالفداجعلها

قارلخ،الخنديسليمئخمد،4141/،الأعشىصئبهح،261-026ص،الئلدانتقولم(وأريعينوخمسةدرجة

377.،1013/،6391،دمشق،كخالةرضائخئدتحقيق،الئعمانمعرة

.4اهص،الإسلامتاريخفيئخوث،عاشور)5(

.36ص،الخوارزمئةالذولة،العئود)6(

.31ص،الأئوليالعصرفيالأدباسلامزغلولئخمد)7(
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بان)...:بقولهمصردخولهفيالدينصلاحرافقتالتيأعدادهممنالتقليل،الأخير

.0()1(..منهمإلأيخافونلاالإفرنجوأن،الأتراكسهامإلألهاليسالإفرنجقنطاريات

أتهم،الدمشقيأبوالبقاءذكرهماضوءعلى،محدودةبمناطقفكان؟تجمعهمأقا

وفرنوحوانيتشويقةبهاالخلخال)بمحقة:قودهنحو،المنيعومحتةالخلخالمحلةسكنوا

زاويتاويها،طبلخانتهميدقوفيه،والشترقاتالمنيعوكذلك(الأتراكمسكنوفو،وحفام

بقوله:المحتةهذهالمثئعراءأحدلناوصفوقد،بالأعيان..تح!.وهيوالخضور،الأرهمية

جققبوادييومآحبذايا

قبقئةالجبهةفوقمن

الحاليالغزالمعوئزهتي

)2(الخلخالكأخرفرتشفأ

بكلاثجتمعمعيتعايشونالمنطقةفيكانواالذينالاعراد،الأخرىالعناصرومن

صلاحجيشفيا!رئةئشكلونأصبحواأنبعدازدادتأهمسهمولكن،ونشاطحرتة

مناطقمنهؤلاءوجاء،الئركمان)3(وبينبينهمالعلاقاتاختلاففيذلكوأثر،الذين

علىساعدقدمسافتهلقربكانالذيالعراقوشماليالضغرىآسياوشرقيئركستان

والأمراء)4(،الحكامثقةلكسبدورهامنهمالشتخصتاتبعضلعبتلقد،اتقالهمشفولة

بغض،العراقفيالمسلمونشهدهمنهممثالوخير،ومقدرةكفاءةأظهرواأنبعدوذلك

بخدمةأبوهالتحقالذي(الأئوليالذينصلاحالبطلضورةالقوميانتمائهمعنالتظر

صارحتى،قلعتهاعنمسؤولآئتم،بعلبكبمنحههذاكافأهوقد،زنكيالدينئورالسئلطان

اختارواقدالاكرادأنويبدو،له)ل!(مسكنآدمشقمنائخذوالذي،البارزينال!ثتامأمراءمن

.1183/،الكروبئفرج،واصلابن1()

.76ص،1341،القاهرة،الثئاممحاسنفىالأنامئزهة،البدري)2(

.171-9017/الكامل،الأثيرابنانظرذلكعن)3(

سنةالمراديالثصرالذولةشبلارسلهالذيالجيشفيوشاركوا،والحكامالأمراءخدمةفيا!راددخل)4(

استقرواأنأبعدلفمالقلعةهذهئسبتوقد،الخيلجبلعلىأنطرطوسمنالضفحقلعةعنللذفاع،3301مه/24

.141/،السئفوك،المقردقي،فيها

.37ص،المجتع،رمضانأحمد)5(
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وذلك،قاسيونجبلسفحعلىوفو،الاكرادبحيئغرف،دمشقفيلسكناهمخاص!حيآ

الأرضمنفسحةفاختاروا،الضليبيينضذالقتالفيللفشاركةوتوافدهمعددهملتزايد

لهم)1(.دائمأموطنآفصار،قاسيونجبلسفحعلى،الضالحئةمنال!ثئرقالى

خذودمنجاؤوا،)الغر()4(بغرفوا،)3(المرتحلةالقباثلمنالئركمان)2(كانحينفى

علىوسيطروا،كبرىعسكرئةقؤةتكوينفيونجحوا،آسياشرقيعبرالآسيوئةالسئفوب

وقد،دمشقإلىوائجه،الغربباتجاهزعيمهمتوغلثتم،أسياشرقيفيعذة)9(مناطق

إلىبسيطرتهيمتدأنحاولوحينما،أم468750!/سنةالفاطمتةالسئلطةمنانتزاعهامننجح

لس!وء؟الأمربهذاالذمشقئونففرح،الفاطميةالذولةقتلمنالهزيمةبهالحقت،مصر

بأخيهيدفعأن،الستلاجقةزعيمبملكشاهدمشقسادتالتيالحالةهذهدفعتوقد،سيرته

الستيطرةيستطيعماعلىوتخويله،أم047770!/سنةسلجوقيبجيشالشتامبلادإلىتتش

ذلك.لهتتموقد،)6(دمشقمدينةبضمنهاوالتي،المنطقةفيعليه

الئركمانالتحق،دمشقعلىالسئلاجقةسيطرةمن،الجديدةالحالةهذهظلوفي

فيالتركمانالتحاقمنوبالرغم،تتشقتلمنبمقتلهزعامتهمفقدواانبعد،بخدمتهم

وتربيةوالتهبالستلبكأساليب،البداوةحياةعليهمتغلبكانت،الستلاجقةخدمة

منفأكثروا،خيفةالستلاجقةمنهايتوخسكانالتيالس!ياسيةتطفعاتهمعنفضلآ،الخئول

المعاركفيحركمهمشرعةبسبب،الجيشفيخدمتهمعنيستغنوالمولكتهم،مراقبتهم

السئياسيالضعفعناصرالستلاجقةدولةانتابتأنويعد،)7(الغنائممنمصالحهمئؤفنالتي

.172ص،دمثقمدينةخئر،صفوح1()

إلىخفتئئم،إبمانتركفقالوا،واحدشهرفيألفمائتامنهم،منلأئهبهشميالئركمنجيلالتركمان)2(

.2صا،)07(حاشية،الفراتابنتاريخ،ال!ثئئاع،ئركمان

الأئودي،الذينصلاح،جبهاملتون،والأناضولوأرمينيةوالعراقفارس،منهاكثيرةمناطقعلىسيطروا)3(

.51ص،791د،تيروت،أيبشئوسئفحرزها

.)3(حاشية،1285/،الروضتين،حلميئخمد)4(

.31ص،الذينصلاح،جب)؟(

.5؟-34ص،الذينصلاح،جب)6(

.242ص،الاسلامةوال!ثئغوبالعربتاريخ،كاهينكلود)7(
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الفرصةالئركمانوجد،دمشقفيتتشأوجدهاالتيممدك!تهموانحلت،فختدفةلأسباب

فذةخلالفستقفة)1()ماراتتأسيسفيبعضهمنجحإذ؟السئياسيةرغباتهملإشباعسانحة

.الأتابكياتمنبعددمقئلة،قصيرة

بعضانتشارمنها؟شتىبضورظهرفقد؟الاجتماعيةالحياةفيدورهمعناقا

ذلكفي،الدمشقياثجتمعفي،اليوميةالحياةفيالئركئةوالكلماتوالألفاظالمصطلطت

الجواريشراءعلىوالإقبالضورتهموجمالخلقهمولخسندورهمازدادكما،الوقت

لخصائصهن،القومعليةوذورفضورفيامتلاكهنمناكئروالذي،الئركتاتمنالحسان

والجمالئة.الفنيةاثختلفة

والموارنةالأرمنمنهم؟اخرىعناصرمنأقلياتعلىالدمشقيالمجتمعاشتملكما

،الهجريالخامسالقرنأواسطخلال،الشتمالمنبلادهممنالأرمنهاجرفقد،وغيرهم

غرفواإذ؟الستلاجقة)2(الأتراكوزحف،البيزنطتةللسئياسةنتيجة،الميلاديعشرالحادي

مقدرةعلىفضلآ،)3(التحصيناتمنكثيرفيالفضلئنسبفإليهم،المعمارينجشاطهم

،)4(الجماليالدينبدرالوزير،دمشقأميرمنهمبالذكروئخص!،السئياسةمجالفيبعضهم

علىوأشرف،)؟(الوزارةمنصبإلىوصلحتى،الفاطميالخليفةخدمةفيتدرخالذي

اثرلهاكانوالتي،الأرمنئةالشئخصياتمنبعضأفنقذابنأوردوقد،)6(العاقةالدولةافور

والتي،الحربوشمؤونوالضيدالرمايةفيمهاراتهاخلالمنالشئامبلادفيالعامةالحياةفي

.فنقذ)7(مللخدمةبعضهموظفها

.53ص،الذينصلاح،جب(1)

.228/،الخروبتاريخ،رنشمان،94ص،8291،تبروت،اط،هاشمساميترجمة،الضلييةالخروب،سميل)2(

.891ص،المخمع،رمضانحمدأ،1038/،الخطط،المقرلزي3()

وكان،الفاطميباللهالمستنصرالخديفةعهدفيعديدةمناصبتقلد،الجنسالأرمنيالجماليالذينبدرئو)،(

ابن،الذولةشئؤونإدارةفيوالثتدةالحزممنأثبتوقد،بالجماليئفبئئمعئار،ابنالذولةلجمالمملوكأ

.2382/،الخطط،المقريزي،2016/،الأعانوفيات،خلكان

.1382/،الخطط،المفريزي،دولهأئورلتدبيرلهئرسلالخليفةجعلبحيث؟والمقدرةالحزممنأثتوقد)3(

.71ص،الاسلامئةالألقاب،الباشاحسن،والفعلئةالروحئةالسئلطتينالذينلبدرسئ!مت)6(

.601ص،عتارالا،ئنقذابن،سواءحدعلى،والحربالضيدفيبالأرمنئنقذملاستعان)7(
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قتلمنوشلثريبةموضعجعلهمتما،الولاءفيالثباتيعوزهمالأرمنأنغير

ولائهمبخذوديتجذذسئكناهمكانبل،واحدمكانفييستقروالماتهمكما،الآخرلن

.البلاد)2(ستهانمعوثالثة،الأتراكمعوأخرى،)1(الإفرنجمعمرةفنجدهم،ومصلحتهم

الكنيسةإلىوئنسبون،الشترقئينالكائوليكمنطائفةفإتهم،)3(الموارنةأقا

الش!ام،بلادفذنفيوتوزعوا،الضليبيالغزوفذةفيشوكتهمقؤيتوقد،السئورئة

والشتلثالريبةموضعفيكانواولذلك،الغزاةمعتعاونهمإليهموئنستب،)4(دمشقومنها

المسلمين.الأمراءقتلمن

أنطاكية،مناقترابهمعدبالضليب!ينئرخبيننجدهم؟ولهذا،اللأتينيللحكمالمؤئدينمنكافواأئهميبدو1()

.94ص،الضليبئةافئوب،سميل،أخرىجهةمنللأتراكوأعداء،جهةمنمسيح!ينكونهموكذلك

،ام19790!/سنةوزلك،التركئةالحاميةلصالحيتج!ئسونيكونونماأشبهنجدهم؟أنطاكيةحصارعند)2(

.05-94ص،الضيئةالخروب،سميل.المدينةداخلالىالإمداداتنقلوا-بالمظبل-إنهمبل،بذلكيكقواولم

صنو،ئطرسالأب،طرابلسشماليالواقعةالجبالفيانزووا-عائةبضورة-وئم،مارونالقذيسالىيتمونوئم)3(

.62عس،المجتمع،رمضانأحمد،237ص،المجنمع،عاشور،بعلماوما،223/،7291،تيزوت،الموارنةتاريخ

.62صأمضانأحمد،2992/،الضليبئةالخروبتاريخ،رن!يمان)4(
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لكون،دمشقفيالعاقةوالمعاشتةالاجتماعتةالحياةمظاهرالفصلهذافيتناولنالقد

تعاملهومقدار،الامشقيالمجتمععليهاالتيالعامةالحالةتعكس-فقراتهافي-المظاهرهذه

والعمليالواقعيالوجهلناتصورالغالبفيلأئها؟فيهارقيهودرجة،الحضاريةالمظاهرمع

كالآتي:ندرجهاعدةفقراتالأحوالهذهوئنالم،الذمشقيللمجتمع

:الضام-أ

فيجاءفقد،الحياةاستمراروسيلةلأئهوذلك،ومكؤناتهبالطعامالمجتمعاهتتملقد

كما،!)1(ززقتكتمقاطيتنتينئحفوأتئوأءاآلذيفتائقا):وجلعرتعالىقوله

.فختلفة)!(بصيغمرةوأريعينسبعذكرالطعامعنفضلآلذلكالمائدةشورةخضصت

والالصثوالأشرلةوالأطعمةالحديثكتبفيوأدبهماوالمائدةذكرالطعامتعذد

والمعاجم.الفغةكتبفيوتكرر،)3(والأضاحيوالذبائح

النهروفبسببالتكئفوعدمبالبساطةتمتازالإسلامقبلالجزيرةحياةوكانت

،والخبز)9(،والئمر)4(الثريديعدولابسيطأشكانهاطعامنجد؟ولهذا،الضعبةالالبيعية

.)7(لقحموا،)6(لقبنوا

.)172(،ية،البقرةسئورة(1)

71-015،العربعدالغئوملتاريخالثامنةالقطرئةللندوةئقذمبدث،المائدةأدب،داودالمنعمعبدنبيلة)2(

بعدها.وما،4ص،العرييالعلميالتراثاحياءمركز،8691،نيان

.4ص،المائدةأدب،المنعمعبدنبيلة،4118/،المخصئص،سيدهابن)3(

وتحص،الكسرةت!طعمبدهـلأأعرابئآكنتفإئك؟بعد)وأما:الخوارجزعماءأحدقولفيذلكويئضح)4(

.2031/،والتبييناليان،الجاحظ،(التمرة

عبدابن(المائدةسقطوكئوا،والأرضالتمواتلهمستخراللهفإن؟الخبز)كرموا:قوله،!التبيعنزوي)5(

.4891،طبة،6392/،الفرلدالعقد،ريه

.2093/،والتبييناليان،الجاحظ،الحلفة(لبنمنأحلىالألباناليفي:فقالالبنعنأعرابي7سئئل)6(

أنثىحبينوأم"(ح!ينأ."إلأودرجدلثما)تأكل:أحدهمقولذلكئؤكد،الجقلرةفيئتوفرآالفحمكان)7(

.3902/،الأخبارغئون،قتيةابن،الحرباء
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فو!اللهلرسولالمفضلالطعامكاناذ؟البساطةهذهاستمرثالإسلامصدروفي

.الثريد()1(الطعام)سئد:قال،!عنهزويفقد،الثريد

ذلكإلىئشيروتما،اللأحقةالفتراتفيألوانهوتعذدتتط!رقدالطعامأنويظهر

وأحمرأصفرقدرآفرأى،غرسإلىدعيأتهعنهزويفيما(عنهالله)رضيغمرالخليفة

)ان:وقال،عظيمقدرفيكئهافخلطها،محفضةوواحدة،خلوةوأخرى،مرةوواحدة

إلىئسبتالتيالرؤايةهذهنتدئروحيثما،بعضام)2(بعضهاقتلتهذاامملتإذاالعرب

الطعامتنوغمناستغربالخليفةأنإلىئشيردلالهاأننعتقد(عنهالله)رضيغمرالخليفة

بدمصاحبهيكترثالأضررهمنيكونالذي،الئرفإلىتشيرحالةاعتبرهاحتى،وأصنافه

الرتابةهذهلكن،المسلمينمنأخوانهويينبينهالاجتماعيالتكافلحالةتشغلهولا،أخيه

ئمرورتغترتقد،الأؤلصدرهوفي،الإسلامقبلالعربعندوألوانهالطعامنوعئةفي

ذإجديدةفجتمعاتعلىانفتاحهعنفضلآ،العاقةحياتهفيالمجتمعلتط!رنتيجةالوقت

العاداتانتقالفيهذاواثر،غرلآالأندلسإلىشرقآالضينمنالعربيةالذولةامتدت

استقرارذلكصاحبوقد،والمسلمينالعربدولةضمتهاالتيوالأممالثئغوببينوالئقاليد

بالوارداتالذولةوتمتعت،ال!ثئعوبتلكمعوتصاهرهمالواسعةالرمعةهذهفيالعرب

الرلمحاههذاوسائلمنالطعاموكان،المجتمعفيالرفاهحالةعلىانعكستما،الواسعةالمالئة

دمشقكانتحتى،دماعدادهطهيهوطريقةوأصدافهألوانهوتعذرتفتن!عت،الأساستة

اممإلىشكانهاعناصروانتساب،المختلفةبالخيراتتمئعهابسببالمضمارهذافيستاقة

الجانب.هذافيالموروثئراثهالهاوجماعات

المعاشيمستواهافيوئتاينةمختلفةطبقاتإلىالذمشقيالمجتمعافتراقأنشكولا

منوالأغنياءوالحكامفالأمراء،طعامهاموائدأشكالفيتختلفجعلها،والاقتصادي

كانتوالتي،المختلفةوالأشرلةالأطعمةمنأنواععلىطعامهمموائداشتملتقدالخاضة

فدرتهمعلىيدذتماوهذا،والاحتفالاكسبةطيعةمع-تهافحتوفي-تتناسب

فحتوياتهحي!ثمنطعامهابطبيعةتختلفالمجتمعأبناءمنالعاقةوكانت،الاقتصادتة

.84/،الفرلدالعقد،رتهعبدابن1()

يثللاأنمنها:أربعآعليه)اشترطرجلآاستعمل)ذا()رضيغمرالخليفةوكان،1136/،الئخلاء،الجاحظ)2(

.116/،الأخبارغئون،قتيبةابن،(المثلفيالترتعنالابتعادمنهأرادأي،نق!
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والطبقةالأغنياءمواثدإلىترقىلا-غمومهافي-فهي،المختلفةفناسباتهاوفيوألوانه

الدمشقي.المجتمعأبناءمنالحاكمة

منعنهمعرفلما،المعنىهذافيؤضوحآالفتراتأكئركانتالأيودتةالمذةولعل

الدينصلاحفهذا،موائدهملفمالآخرينوفشاركة،وألوانهالطعامبشئؤوناهتمامهم

ئشاركفكان،الإسلامتةسيرتهمنكجزء،الأسرىوحتىوالفقراءالجئودفشاركةئححث

ئحضروكان،)1(البسيطةخيمتهإلىينهضئتم،التاسمعويأكل،طعامهمفيخئوده

هذافيزادوقد،والفقيروالغنيوالضغيرالكبيرطعامهيأكلاذ؟كافةاثجتمعفئاتسماطه

لهانتظمأنبعد،خيمتهفيالسئلطان)جلس،)2(الكمينبوقعةالتصرلهتحققبعدماالتهج

وأواهم،،وأطعمهم،عليهفأنعم،احضرأنأسيرآلهكانئمنفدعا،ملكهفيالئصرعقد

.()3(دمشقإلىنقلهمثتم...الخاضةفروتهالكبيرفقذمهموألبس،وكساهم

ويينبينهالعلاقةتوطيدئغيةدمشقلمدينةورةالمبالأقاليملأمراءالخاضةولائمهكانت

الذين،عماددعاأتهالأصفهانيلناروىفيما،الجانببهذايهتئموكان،الأمراءأولئك

لهوقدم،استقبالأروعاستقبلهوقد،أقامهاالتيلدعوتهردآدمشقالى،سنجارصاحب

ئوازرهالسئلطان)وسأل:بقولهالأصفهانيوصفها،الأطعمةمنأنواعآضتمسماطأ

وجلسا،فختلطينالعسكرانوصار،قدرهمنورفع،قلبهإلىوتقرت...ويزوره

وأورد،الفراءوقرأ،كالسئمطين،سماطين)4(والغظماءللأمراءووقف،فنبسطيق

،وياجة)؟(حاجةكلمنالطهاةوأحضر،الأجفانوضفت...السثماطبسطئئمالشئعراء...

.992ص،الحبيبإلىالوصلة،العديمابن1()

،تدبيرهلخمنالضلينعلىالتصر!يقواستطاع،الستاحلجهةعلىالدينصلاحالسئلطانقالماالتيالوقعةوهي)2(

كان،خاصئآكحينأئنظمأنأاستطاعلأثهبالكمينوسئميت،اسثخازنمنهم،الأسرىمنكبيرعددعلىحصلضد

.ص!،ت،ب،القاهرة،محمودئخئد!يق،الفدسيالفتحفيالقسيالفتح،الأصفهاني،انتصارهفيال!ئب

.045-944ص،القسيالفتح،الأصفهاني)3(

وفبات،خلكانابن،طبقآئصئونهبغدادأهلنجدحينفي،الطعامأطباقعليهئوضعماوفوال!تماط)4(

عبد،ئوجدلا-الطبعمكلان،المنعمعبدئخئدتحقيق،العليلشفاءاالخفاجيالذينشهاب،6245/،الأعيان

هـ.5ص،8791،بغداد،العائةالخدمات،الرحيمالخين

.22هص،القسيالفتح،الأصفهاني،المثتكلأوالتوع،باجة)5(
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ومصنوع،ومشويومطبوخ،وقابضوحامض،وحليز)2(وحامة)1(،ودجاجةوخروف

.()4(وقبضهبسطهفيالأيديوطالت،ومحضه)3(مذقهمذاقطابما،ومقلي

سنة،حلبصاحب،العزيزالملكإلى)؟(الأشرفالملكزيارةعندهذاوتكرر

،للثاسسماطآومذ،والمعممينالأمراءكباراثناسبةلهذهالأخيرجمعإذ؟ام222هـ/062

لتبادلفرصةالأمراءبينالولائمفناسباتيجعلماوهذا،)ل!(الكامليةالخلعاحضرويعدها

بينهم.فيماوالهداياالخلع

تلكاشتملتحتى،دهادارتهابمطبخهمخاصااهتمامأالأئوليينللسملاطينكانكما

جانبإلى،ورئيسهموفساعدوهمالعتاخونمنهم؟العاملينمنعددعلىالمطابخ

فلحقاتومن،بحضرتهمويتذ!قه،الستلاطينإلىالطعامبتقديميقومالذي،الجاشنكير)7(

الحوائجوكذللث،أحيانآئسمىكما،الشئراببيت:أفيخانةالشترابالستلطانيالمطبخ

.)8(المأكولاتلخزناثعذالمكانوفو،خانة

مناسبةفيطعامآتذ!قواماإذاانهموهي،السملاطيناهتمامئثيركانتاخرىمسالةو؟لضة

وطريقة،الطعامبنوعإعجابهمئخفونلاكانوا،ومذاقهمرضاهمونال،مامكانأو،ما

الطبخاسلوبإتقانهاخسنبسببجاريةمنتزؤفيأئهالكاملالملكعنرويفيما،طبخه

.)"(العادلالملكوالدةالجارلةتلكوكانت،لهفذمطعامخلالمنعليهماتعرفالتي،وطريقته

.022ص،القسيالفتح،صفهانيالأ،كالحلاوةخلوشيءأقي(1)

.22صه،القسيالفتح،الأصفهاني،محموضةأو،وحدهكانماوالطعامالعثراتمنالحليز)2(

.184ص،8191،تيروت،الضحاحئختار،الرآزيبكرأبيبنفخفد،الخالصوفو)3(

.22هص،القسيالفتح،الأصفهاني)4(

ودفن،615!سنةئوفي،دمشقمدينةوحكم،578ءسنةو"لد!العادلالملكبنئوسىالذينئظفرأبوالفتح)3(

.6003/الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،بقلعتها

.4013/،الكروبئفرئج،واصلابن)6(

علىللئعرث،الملكحضرةفيالطعاميذوققنوفو،قنذوقومعناها،وكيرجاشيمنمكؤنفارسيلفظ)7(

393.ص،الحبيبإلىالوصلة،محجوبش!يمان،الستفرجيأوالمطخئديرقنوفو،السئئوممنخئؤه

.193ص،الحبيبادىالوصلة،محجوبشثيمان،401،12/،الأعشىضبح،القلفتئدي)8(

حلب.صاحبالظاهرالملكبنالعزفيالملكزوجة،خاتونأئم؟فاطمةوهي،4927/،الكروبئفرئج،واصلابن)9(
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التلاطينمطابختنعمكانتالتيوالئبذيرالإسرافوحالاتالكبيرالإنفاقوش!بب

التيالتفقاتمنالتاصرالملكمطبخعليهكانماإلىالرواياتأشارتفقد،تكاليفهاوتزايد

الغنم،منرأسأريعمائةيوم)كليذبحكاناتهدبهرفيما،الأمرحقيقةإلىتشيرأنهانستبعد

ينزلوكان،ئحصىلا!ماوالأجديةالرضعوالخرافالحماموفراخوالإوزالذجاجغير

بدمشقالقلعةبابعلى،الثولاتوأريابوال!باخونالفرآشونيبيعهاالطعامفضلات

زويحتى،()1(بئوتهمفيالطبخعنبهايستغنوندمشقأهلتعئمفكانت،الأثمانبأبخس

أنواعومنالفاخرةالأطعصةمن)سماطألهفمذ،اصدقائهأحدزارالتاصرالسئلطانأن

لكيتهت!وقتأفي)في:فقالإعجابهفأئار،شيئأكثيرام)2(والقلوئاتبالسئكرالمحشوالذجاج

سماطك،ومننعمتكمنكفههذا؟)واللهالذارصاحبفاجابه،؟()3(كفههذاعمل

ولكته،هذانستبعداتناوبرغم،()4(القلعةبابعندمناشتريئةدهانما،منهشيئآصنعمتما

منأكثريومكلفينفقاتهمجموعقارحتى،الأطعمةعلىالسثلطانينفقهمامدىعلىيدذ

الإسراففيإليهاشارتفيما،الرواياتهذهصختماوإذا،)يه(درهمألفعشرين

المسلصينبلاداحيطتإذ؟والتقديرالتدبيربس!وءالتاصرالملكنتهماتنافلاشلث،بالتفقات

الضليبي.بالعدوانالمتمئلةالغربومخاطر،بالمغولالمتمثلةالشئرقبمخاطر

تل!نعنزويفيما،الأطعمةعلىالإنفاقفيالستلاطينمنهجالأغنياءنهجوقد

واثشمش،والئقاحوالرقانالخوخعلىالمشتملةوالفاكهةالئخوممنعديدةبأنواعأطعمتهم

...المشمشأتام)كانت:بقولهالأصفهانيوصفهحتى،دمشقخوخعليهاصطلحوالذي

حلاالتاصريةالرآياتكأتها،صفرمصبوغةوبالورس)7(،مصنوعةالئبر)6(منكراتكانت

2(

3(

،(

5(

6(

7(

.02258/،النوارلخكئون،الكتبيشاكرابن

02.925/،التواريخغئون،الكتبيشاكرابن

.02925/،الثواريخغئون،الكتبىشاكرابن

.02923/،الثوارلخكئون،الكتبيشاكرابن

02.925/،الئواريخغئون،الكتبيشاكرابن

.74ص،الضحاحفختار،الرآزي،دنانيرصارضرباذالأثه؟المضروبغيرالذهب

.76ص،الضحاحئختار،الرازي،بههـئصنع،اليمنفيئزرعأصفرنباتوئو
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وأحسن،المبهر)1(منوأعبقالسئكر،منأحلىوفو،طوقآلكانجوهرهئظمولو،ذوقأ

.المدؤز()2(المركبوالقيمونالأحمرالتارنجمنهيئة

تضتمالتيالأفراحكمناسباتالمختلفةئمناسباتهمالكبيرةولائمهمأيضأ--وللأغنياء

،)8(والتقعة،)7(والوخيمة،)"(والوكيرة،)5(والعقيقة،)4(والخرس،)3(العرسوليمة

،)14(والفرع)13(والغيرة،)12(الأملاكوليمةوكذلك،)11(والخدافة،)15(والمأدبة،والعذير)9(

الأساسيهدفهاعنفضلآ،والألفةالتجمعوسائلمنوسيلةكانتالولائمهذهأنويبدو

إليهأشارماذلكئؤيد،وصناعتهالمطبخفنعلىهذاانعكسوقد،أجلهمنعقدتالذي

عديدةأنواعآذكرإذ؟وال!بالكيباتذكرهفي،الحبيبإلىالوصلةكتابهفيالعديمابن

ئهديوفو،الأصفهانيإعجابأثارتقدالأخيرةهذهوكانت،والحلوياتالأطعمةمن

:فقال،دمشققطائفالمثتاشاني)15(الذينعلملصاحبه

شكونيفيفستوطناتالصئحوبفيزاقداتيا

.222ص،القسيالفتح،الأصفهاني،الياسمينأوالثرجسوئو1()

.222ص،القسيالفتح)2(

.43ص،8391دمثق،اط،أباظةنزارتحقيهق،الولائمفيقيلفيماالحواتمفم!،طولونبنئخئد)3(

.05،الخواتمفصى،طولونابن،للؤلاةوهي)4(

.3192/،المدخل،الحاجابن،5صا،الخواتمفص!،طولونابن،الجديدللمولودوهي)5(

.52ص،الخواثمفص!،طولونابن،البيتلبناءوهي)6(

.58ص،الخواتمفص!،طولونابن،الموتلمصيبةوهي)7(

.38ص،الخواتمفص!،طولونابن،سفرهمنا!فرلفذوم)8(

.06ص،الخواتمفمق،طولونابن،المولودلختان)9(

ى،

.67ص،الخواتمفص،طولونابن،والضيوفالزائرلنلضيافة)15(

.65ص،الخواتمفص!،طولونابن،بذلكالحاصةالمراسيمبعف!ئعملحي!ث؟نالقرمالمتعئملختم11()

.59ص،الخواتمفص،طولونابن،النئكاحلعقدوهي)12(

39.ص،الخواتمفم!،طولونابن،رجبلشهرئخصصةوهي)13(

.29ص،الخواتمفص!،طولونابن،التاقةإنتاجلأؤلوهي)14(

،بلدهوترك،ال!ثئعرعليهغلبفقيهأ،وكان،الموصلشعراهمن،الثتاشانياللهعبدبنسعيدبنالحمنفو)15(

.1386/،الأعيانوفئات،خلكانابن،كه97سنةئوفي،دمشقومنها،الأمصارفيوتجؤل
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العرائممروأمثاذيحلبن

الخذورفيكالعقائلأو

الفوائذالئذيذاثفن

للصئحا!كالتمائماو

الفينيقاثالشكريات

أبكاروعولببين

دئوبعلىاغتففن

الخرودبمنبالشفولي

خئودبإلىتشبفنوقا

وال!ثئؤون)1(القلائل

تبعآوذلك،الفقراءوطعامالأغنياءطعامبينوسطأفكان؟المتوسمطةالطبقةطعامافا

-الفقراءمع-ئشكلون،الحالبطبيعةوهم،تكسبهالذيوالموردالأسرةبهاتتمئعالتيلممكانة

والقحمالخبزمنيتكوقكان،طعامهمفإن؟هذاومع،الذمشقيالمجتمعأفرادأغلبئة

تفقدكانتطعامهافيالفقيرةالطبقةأنشلثولا.وغيرها)3(والقبنوالتمر،والذجاج)2(

الضعيفة.المعاشيةلحالاتهاؤفقآالمتوسئطةالطبقةطعاممكؤناتبعفى

اوقاتفيالرغيدوالعيشالرفاهيةمنبهتمئعتمماالرعمعلى-الشتامبلادأنغير

والفتن،والمشاكلالحربأوقاتفيالغذائئةالمجاعةطائلةتحتوقعت-والاستقرارالستلم

إلىأشرناالذياثجتمعلطبقاتوالاقتصاديالمعاشياثستوىعلىينعكسالذيالأمر

التصرالدينصلاحالسملطانحققحينما،ام583187!/سنةففي،سبقفيماطعامهاطبيعة

الذيالأمر،الئصرتحقيقتجاهالاقتصادئةالإمكانئاتكلاعتصرانبعد،الضليبئينعلى

جيشه،لئجقز؟الاشرىمنالغذاءأخذإلىفلجأ،وغذائهمالتاسفوتققةفيتستب

دينازين،صغيركلومن،دنانيرخمسةالمرأةومن،دنانيرعشرةالرخل)منياخذفكان

التواء()4(.علىوالأدثىالذكر

تجفاصيلها.شامةأبوتحرقاطوللةقمبةوهي،كر7-1546/،الرؤضتبن،شامةأبو1()

شثيصانتحقيق،والاليبالكباتذكرفيالحبيبالىالوصلة،وصناعتهالذجاجطهيأنواعالعديمابنيذكر)2(

.2951/،8891،حلب،الخطيبودرلةمحجوب

.305،313،617،655،!هأص،الحبيبإلىالوصلة،والخلالاتللأشرلةففصئلآشرحأالعديمابنأورد)3(

العلمىالمجمعبمكتبةمخطوطة،الأخباركنز،مجهولمرلف،6362/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن)4(

.915ورفة،1218بزقمالعرافي
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مدينةشوربتخريبدمشقصاحب،)1(المعظمالملكأوعز،ام616921!/سنةوفي

منالانتفاعمنالضليبئين)2(المعتدينبذلكليحرم،بهاالمحيطةالزراعئةوالمناطقالفدس

والكركوحلبكدمشق،اثبورةالمناطقإلىفهجروها،أهلهاعلىانعكستما،خيراتها

البعضهلكوزتما،الغذائئةوالحاجةالمجاعةإلىتللتهجرتهممنالتاسوتعرض!،وغيرها

ضمن-التاصرد(الملكأولادإلىئسب؟اخرىحالوفي،والعطشالجوعبسببمنهم

الخبزتامينهفقابل،أئوب)"(الذيننجمالملكإلىالكركحصنستمواأنهم-الضعبةالنهروف

.عليها)5(اتفقواأخرىفستلزماتعنفضلآ،لفرسانهم

الذولةعلىالأورويتةالذؤلغدوانصفاتتحصلالصليبثةالخروبفذةتكنولم

الحياةبآثارتتصلاخرىصفحات-جانبهاإلى-ضمتبل،فقطالإسلامتةالعربتة

الموائد،ترتيبفنالعربمنالضليبئونتعقمإذ؟الغربتةالحياةفيالإسلاميةالاجتماعئة

كانفقد،والإماءالجوارياستخدامطريقعن،الشئرقتةالأطعمةمنالكثيروصناعة

النئسوةأخذتفقد،الفنهذافيغيرهنيرغبونلاوالإفرنجالعربمنالموائدأصحاب

ماتلكومن،الشئرقتةالحضارةتقاليدمنأخذنماجملةفيالعربيالطبخأسرارالضليبيات

اعتفىوقد...الفرسانمنفارسدارإلى)جئناالفرسانأحدمائدةوصفعنفنقذابنرواه

!و
النظافةكايةفيحسنةمائدةفأحضر،منهيعيشفلكبأنطاكيةوله،والخدمةالديونمن

الإفرنج،طعاممنلاكلفأنا،التفسطئبكل:فقال،الاكلعنمتوقفآورآني،والجودة

.الخنزير()ل!(لحمدارييدخلولا،طبخهنمنإلأماكل،تمصرطئاخاتولي

.13013/،والئهايةالبداية،كثيرابن،العادلبنعيسىالمعظمالملك1()

علىالسئيطرةتعنيوهي،عليهاللسئيطرةالفدسالىفتوخهوا،دمياطالىالمعظمالملكتوجهالإفرنجاستغل)2(

.6244/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،لإعادتهايشرعالمعالمنجد؟ولهذا،الثئام

.6362/،الزاهرةالنخوم،برديتغريابن،الأمجدوالملك()شاديالظاهرالملكئو)3(

،برديتغريابن648ء،سنةئوفي،القسانطاهرالتفسعريزوفو،ائوبالذيننجمالمثالحالملكوفو)4(

.6231/،الرأهرةالنخوم

ابن،بالكركالتيوالذخائرفماشقطعةوثلاثمائة،دينارألفوخمسين،فارسلماك!عالخبزتامينالائفاقشمل)5(

.6262/،الراهرةالئخوم،برديتغري

.401-301ص،عتبارلاا)6(
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ح!يمث؟العربتةبالمائدةتأئرهممنكجرء،طبخهاوصناعةالتوابلالإفرنجاستعملكما

الأطعمةصارتحتى،الميلاديعشرالثاني/الهجريالتادسالقرنفنذباستعمالهابدزوا

الروائحتجارةتوصيلفيالإفرنجأسهمكما،باستعمالها)1(الألديهمتلذولاتستساغلا

وفم،بهااهتمامهمخلالمن،الأوزوييةالأسواقإلىالعربتةوالحلوياتوالتوابلالعطرية

دمشق،مدينةبهاغرفتالتيالعطريةوالروائحالذمشقيالوردذلكومن،الشتامبلادفي

.)2(الزيوتمنأنواعإلىبالإضافة

تعرفواالتيالإسلاميةالعربتةالحضارةمظاهرمنكثيرآبلادهمإلىالضلييونأدخل

وموائد،ومباخروأباريقوأطباقوالشرابالطعامكمالات،معاركهمفيسلبوهاأو،عليها

حيحث؟غزواتهمإحدممطفيالأدواتهذهمنالإفرنجغنمهعفاالأصفهانيذكرهماذلكمن

الإفرنج،منبراكيس)"(فيالسئلطانأنهضهمالذينالإفرنجمنالمستامنونوعاد)...:قال

وقسرواوكسروا،غنمواوقدفرجعوا،جواسيسلنا-أيضآ-ويكونوا،البحرفيليغزوا

فإذا،الستاحلإلىوخذبت،المراكبتلكوحيزت،المالواخذ...براكيسومعهافظفروا...

قضئة،وآلة،مصوغةوحلية،ذهبئةمطبوعةآنيةكلمنالجلائلبالكرائممثمحونةهي

...()"(.وشرباتوطاساتوكاساتوصفائحوسبائكوأطباقوأقداحوأكوابوأباريق

ومنها،الأوزوبتةالبلادإلىوالمحاصيلوالثمارالتباتاتبعضدخولهذاضمنويقع

الرقانوكذلك،)3(دمشقبخوخالمعروفواثشمشوالباليخوال!يمونوالأرزال!ئص!مم

.إيطاليا)6(فيالأثرياءموائدعلىالأحوالبعضفيئشاقدوكانت،كثيروغيرها

.804ص،الحبيبالىالوصلة،العديمابن1()

.484ص،5891،ال!مورئةالجامعةمطبعة،الحضارةتارلخإلىالمدخل،حذادخورج)2(

البرلقبينالئفنفيضترل!الباكوسأوالبروكوسأنأالشثيالالذينجمالذكروقد،بروكستجفع،البراكش)3(

ئفرئج،)ي!3*!(ويالإنكليزئة،)ءدا؟39!(بالفرنسئةويقابلها،)*د"؟3،،(الإيطالئةمنمأخوذةوهي،والغرناطة

.(2)حاشية،2338/،الكروب

.46صه،القسيالفتح)4(

.604ص،الحبيبالىالوصلة،العديمابن)5(

.484ص،الحضارةتاريخإلىالمدخل،حذادخورج)كاه
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صغرعلىوالتائربالئافع،الإفرنجمنالاقتباسعلىالعربفدرةمعوانتظامأ

منهابالذكروخم!،العديمابنروىفيما،الطعامفئونببعضتائرواقدفإئهم؟مساحته

)1(.البيضبخبزغرفالخبزمننوعآ

طبقاتهمئمختلف؟عمومآ-الذمشقيينأنفالراجح،الطعامآدابميدانوفي

للإسلامالأؤلالضدرمننمااثسلمينالعربمنالموروثةالمائدةآدابضمنكانوا-وموائدهم

دمشقأهلخضوصتةئبينمواردعلىأيديناتقعلمإذ!؟الرشولأحاديثفيدبهرتالتي

منعلىغيحبوالأ،تخاليهاوعدممراعاتهايجب،دابالعربعندوللالعام.المعنىهذافي

اللهرسولأرسىفقد،التاسبينالضيتسئئمذمومآعندهافئصبح،الخذودتلكتجاوز

:قال،طعامهمنفرغإذا-!-التبيعنرويفقد،العربعندالطعامأدبقواعد-!-

فيالاكلعن!--ونهىكمارتنا()2(فستفنىولا،مودعولا،مكفيغيررئناالحمدالك

بيمينه،فليأكلأحدكما!كل)إذا:!قالكما،()3(دناءةالسئوقفي)الاكل:يقول،السئوق

مجالسهم؟فيالطعامذكرالعربكرهكما،()4(بشمالهويشرب،بشمالهيأكلالشتيطانفإن

ذكرمجالسنا)جنبوا:بقولهأحدهمذلكذكروقد،الططمغيرلأغراضانعقادهالأن

الرخليتركأنالمروءةمنوإن،وفرجهلبطهوصفأالرجلأبغضفإن،والطعامالئساء

.((اديشتهيهوفوالطعاح!

الئقمة،وتصغير،الوسطعلىالإزرشذالعربعندالطعامفيالعاقةالآدابغر!ومن

يذيه،بينمنكلوليثل،يتسعلئلاالإزريفلثلاوأن،مصآالماءومص!،المضغوتشديد

ائهواعلم،يدكبينماوكل،والمهنةالأعرابونهش...الضبيانونهم)إياك:أحدهم)6(وقال

.2066/،الحبيبإلىالوصلة)1(

.9038/،ت،ب،الفكردار،بازبنالعزيزعبدتحقيق،الئخاريصحيحشرحفيالباريفتح،حجرابن)2(

.6792/،الفرلدالعقد،رتهعبدابن،3214/،الأنجارغئون،فتيةابن)3(

.1791/،ت،ب،مصر-المستهطرف،الأبشيهيأحمدبنئخئد،6793/،الفريدالعقد،ريهعبدابن)4(

.1022/،الأخبارغئون،فتيبةابن)5(

فئونفيالأربنهاية،النويري،6892/،الفرلدالعقد،رثهعبدابن،1214/،الأخبارغئون،فتيبةابن)6(

.346-!333/،لأدبا
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والضبياثعنهملل!ثتيخذلكفإئما،شهئةمضغةأوكريمةئقمةأوطريفأشيئآالطعامكانإذا

وسرفالكظةشرعةمنواحذر،سبعآولابهيمةنفسكتجعلفلاواحدآ...ولست،اثدلل

.()1(الموتداعيةالسئقموأنأ،التقمداعيةالبشموأن،البشمداعيةالشئبعأنواعلم،البطنة

ئطلبلمماأكلهـممره،هضمهالسئرعةالفاكهةتتقذتمان،الطعامتناولقواعدومن

دونالاكلوكذللث،الموائدعلى،والضمت)فى(الكلامققةوينبغي،)2(الحلاوةئتم،منهااعله

فمه،فيالئقمةيعض!ولا،الأولىيزدردأنبعدالأ،الفمإلىالفقمةيدخللاوأنأ،الشتغ

،طعاممنبهاعلقتما،أصابعهيمصنلاوأن،وفذوءبلطافةولياكل،الإناءإلىيعيدهائتم

بالخاتموالفعبوالئصاقوالتثاؤبوالئماليالتمذدوليذر،باشانهعلقشيئأئخرجولا

يقطعبل،نهشآالفاكهةيعضنولا،والرياحينبالفاكهةوالعبث،والعمامةبالقحيةوالعبث

.جرعا"4(وكرعهمصآشمرلهوليكن،قطعآبالسكينحاجتهمنها

،الطعامقبلشيءئصم!ولا،ويعدهالطعامقبلالأيديغسلالطعامأدبوفي

هـئستححث،باليديتعتقوسخالمنديلكانزتمالأته؟الطعامقبلتنشيفهاتركهـئس!تحمث

أقربالضبيانوأيدي،الماءفقدرتمالأته،ا!لقبلالغسلفيالشيوخعلىالضبيانتقديم

.لفم)؟(كرامةئقذمالشميوخفإن؟الطعامبعداقا،الوسخإلى

والعسل،الحلي!تالباكرالضباحفييتناولونالعربكانفقد؟الوجباتتسميةعنأما

إحدىفيالشتمسشئروقعنديتناولونالأسرةأفرادفكان؟الفالورأماوال!مئكر،الحليبأو

نأالعادةجرتوقد،الغداءلتناولالأسرةأفراديجتمع،التهار)6(انتصافوعند،البيتغرف

.217-3216/،الأخبارعئون،قتيبةابن)1(

لتطييب،الوردوماءوالمناديلالتكاكينومعهابأطباقئقذمالفاكهةوكانت،7صا،الخواتمفمت،طولونابن)2(

.8ص،المائدةأدب،داودالمنعمعبدنبيلة،الأمراءموائدوخاصئةالخضور،

،يتكلحونولا،العجمصيرةمنذلكفإن،الطعامعلىيسكوالا)أنئوجبالإسلامأنأالغزاليالإمامفد)3(

الأستارحملعنالمغنيكابوبذيله،الذينغئوم)حياء.وغيرها(الأطعمةفيالصخالحينبحكاياتيتحذثونولا

.28/،8691،تيروت،طا،العراقيالرخيملعبد،الأسعارفي

.الوزاقشارلابنالطبخكتابعننقلآ،8ص،المائدةأدب،داودالمنعمعبدنبيلة)4(

.77ص،الخواتمفص!،طولونابن)3(

.ئباشرةالظهربعدهذاكانريما)6(
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تناولهفكان؟العشاءأفا،الئهار)1(منالوقتهذامثلفي،الولائموئولم،الأضيافئدعى

عندبل،التاسعاقةعنديتوفرلاوالسئكرالعسلاستخدامولكن،العصر)2(صلاةبعد

وقواعدها.المائدةآدابفيالطبقاتمنغيرهمعناختلفوازتماالذين،)3(منهمالأغنياء

فهي،بعدهوماالعئاسيالعصرفيالطعامآدابعنالمصادرلناتذكرهماويرغم

معتتعاملهيبل،فجأةتظهرلاموروثةوتقاليدعاداتلأتها؟السثابقةللفدداستمرار

التياثذةومنها،العاقةالإسلاميةالذينيةللحياةالحضاريبالازدهاروتئصل،الرمنيالئطوز

البحث.تناولهما

لملابس:ا-2

المجتمع،فئاتبينمنيرتديهاوقن،وأوصافهاالملابمسبذكرالمؤزخينمنقسماهتتم

نجدحينفي،الذولةورجالالخلفاءملابستخم!كثيرةإشارات)4(الطبريأوردفقد

ابنأقا،الباديةوأهلوشئعراءفغئينمن،التاسمنالأثرياءملابسإلىئشير)7(الأصفهاني

الذيالئهجنفسوعلى،عامبشكلوألوانهاوأنواعهاالملابسمنالكثيرذكرفإته؟منظور)"(

حينفي،الغالبفيالمسلمينتخم!الإشاراتهذهأنةوالملاحظ،)7(سيدهابنعيهسار

،الخلفاءملابسوصففيالتفاصلكانتفقدوغمومأ؟،الذقةأهليخص!بعضهاأننجد

بهذايتصلمافيمعلوماتناعلىتغلب،والقلمالفكرواهل،الدينورجال،القوموعلية

يقعولم،الفقراءولاسئما،الثاسعاقةملابسعنفماثلوصفإلىنفتقربينما،الجانب

لمالذمشقئينأنإلىنميليجعلناتما،المعنىهذافيدمشقخضوصتةإلىئشيرماأيدينابين

المنصرمة.عضورهمعبرالعربعندال!باسزيفيوالموروثةالمالوفةالعادةعنيخرجوا

2(

3(

4(

5(

6(

7(

.عديدةوهي؟الولائملأجلهائقامالتيالمأسباتإلىسابقآأشرنا(

.ئبكرآوفغ،ئبكرآتئم،المتوارثللتثلتأكيدآالمساءيكونزئما(

.177-176ص،الإسلاميوالتمدنالعربتاريخفخصر،عليأميرسئد(

بعدها.وما،23557/،6164/،1246/،الطبريتارلخ(

.02804/،8/3311،186/،652/،هـ33-2342/،الأغافي(

وغيرها.،11368/،8035/،5941/،1242/،العربلسان(

بعدها.وما18ل1/4/،المخضص(

126
http://www.al-maktabeh.com



موضعمنسوجاتهاكانتفقد،التسيجمجالفيكبيرةبشئهرةالشتامبلادتمئعت

التيبالمعاملالعنايةإلىذلكدفعوقد،والجمالوالروعةالذقةفيالأمثالومضرب،تقدير

.الذولة)2(رقابةإلىفأخضعوها،الطراز)1(بذورئدعىوالتي،ئنتجها

بألوانفطرزةمجموعةفظهرت،المنسوجةالرخارفذاتالأقمشةصناعةتطوزت

الحريريةالمنسوجاتإنتاجوكان،وكوفئة)3(نسيجيةكتاباتعليها،بدقةمصنوعة،فعادة

خطمتقد،بالذهبالمنسوجةالقطنتةأو،والحريروالفضةبالذهبالمطرزةوالأقمشة

بمقاديرالمنسوجاتهذهتفبإلىبالضليبئيندفعئما،الشئرقفيكبيرةخطواتصناعتها

اوزويا.إلىوإرسالها)4(خطرة

اختلافعلىالحريريةالأقمشةتنسجالتيبالمعاملحافلةالسئوريةاثذنوكانت

القماشالواشيوئسقى،بدمسكو)؟(المعروفبديباجهادمشقاشتهرتبينما،أنواعها

الهرمزيمنها؟عديدةأنواععلىوهو،المدينةاسممنفشتقواسمه،بالرشوماثوشتى

سطحعلىالرخرفةخذودأنالذمشقيالتسيجيممزماوأهئم،...إلخ)6(والمرجوالمهلهل

استعمالمعمجموعاتهيئةعلىالخئوطلتحريكنظرآوذلك،التدريجواضحةانمسوج

خاص"7(.تطبيقياسفوب

انتشروقد،المنوالطريقعنوذلك،القمالشفيهائنتجحيث؟الذارولاسيما،الملابستعنيفارسئةكلمةوهي1()

.11صا،الحضارةتارلخ،ماجدالمنعمعبد،سواءحدعلىوذلك،الإسلامئةوالفرىالمذنفيالحكوميالطراز

.178ص،المجتمع،رمضانأحمد)2(

،7291،تيروت،والمماليكالأئوبئينعهدفيوال!ثئاممصر،عاشور،257ص،الإسلايةالفئون،دبماند)د(

.015-914ص

.)87ص،ت،ب،القاهرة،عبدونغنيمترجمة،الإسلامئةالحضارة،رشلتر)4(

مجتة،ال!خليبيةالخروبزمنال!وريةالضناعات،ب،ص،915ص،دمثقئةوصناعاتفئون،كئالئير)5(

.302ص،8091،المقتطف

بجيعالسئابوريوالقماش،الفمئورلإحياء،والفطنيالأبيض،وأنواعهأجناسهبكلالأطلسالقماشومنها)6(

.362ص،الأنامئزهة،البلري،ألوانه

.923ص،النتجففيعليالإمامثهد،ماهرشعار)7(
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واجهاتمنكانتاذ؟الذولةفراقبةعنببعيدةالمنسوجاتهذهتكنولم

الذولةفرضتكما،فيهاالغش!ويمنع،وصناعتهاالمنسوجاتئتابعوكان،)1(المحتسب

.)2(الأحيانبعضفيوالثيابالمنسوجاتعلىوافوسالضرائب

عبر،الآخربعضهادونالإنسانباجزاءبعضهااختم!بل،وتنؤعتالملابستعذدت

كانتأيدينابينوقعتالتيالمواردفإن؟لذلك،الإسلامتةالع!ليةالذولةغموموفيالغضور

الآتي:الشكلعلىوكانت،الغفومتةبنفستككم

:الزاسلباس-ا

علىئلاثالذيالفباس)وأتها،المجتمعفئاتلمعظمعام!لباسأالعمامةكانتلقد

العضورحتىاستمروالذي،العربعندالرتميسيئالرمسلباسوفو،تكويرام)3(الرآس

العمامةلبسفقد،()"(العربتيجان)العمائم:قالاته،ص!الرشولعنزويفقد،المتاخرة

باختلافتختلفدهائما،واحدةشاكلةعلىتكنلملكئها،والفضاةوالسئلاطينالخلفاء

وللمغئين،عتة)6(وللئصارى،عقة)؟(للبفالينكانفقد،والذينئةالاجتماعئةالطبقة

عفة)7(...إلخ.

ذلك،فيموخدآشكلآتاخذفلم،الشثخصيةوالرغبة"(المناسباتاختلفتكما

أعلىعلىآخرونيعقدهاحينفي،الظهرعلىئسدلهاويعضهم،ئرخيهافبعضهم

.9607،71،،65ص،الحبةطلبفيالرتةنهاية،الثتيزري)1(

.7127/،المتنظم،الجوزيابن)2(

.482/،المخصئص،سيدهابن)3(

.2288/،والتبيينالبيان،الجاحظ)4(

.26صا،المجتمع،رمضانأحمد،2223/،الثئذةبعدالفرج،الننوخي)5(

ميخائيلاخاصنبلونالعمائمويرتدون،ال!حىئطلقونالإفرنجأخذوقد،1114/،والتبيينالبيان،الجاحظ)6(

.334ص،ال!ثترقفيالصخليبيون،زايوروف

.5042/،لأغانيا،الأصفهاني)7(

بذونها،بالخطبةللخطبئسمحلابحيث؟الجمعةخطبةمنها،اكشاتفيئلبسالعمائمبعضكانت)8(

.229/،والتينالبيان،الجاحظ
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العمائميلبسونوالفلماءالفضاة)إن:بقود5ذدكإدىالقلقمثتثديأشارفقد،الرآس)1(

قضاةكانحينفي،...()2(دؤابةكتقيهبينيرسمقنمنهمئتم،للغايةالكباروالشتاشات

.)3(ظهرهعلىوئسذل،العمامةتسترالتي،الطرحةيلبسونوالحنفيةالمثئافعتة

أفي-طتاتهاعدديزيدأنالبديهيفمن؟الفقيرةأوالمتوسئطةالطبقةبعمائميتعققفيماوأما

الاكثر؟وفي،الرآسعلىلفهاقبلببرمهاهؤلاءيكتفيحتىطتهوزتما،اثتينعن-كسراتها

فختلفة،بطريقةالعمامةيلوثقنوفناك،تالعطلتثبيتفساعدةمادةبأيمأهؤلاءيستعين

.)4(الرقبةأسفلأحيانأ--ويتدلىينتهيطرقيهاتركمع،طويلةملابسعلىبلفهاوذلك

الذولةفرجال،المجتمعفيالشتخصمكانةحسبفكانت؟العمائمنسيجافا

عنوفضلآ.والكئان)؟(05.إلخ،والخالصالخر،منها،بالثميناستعانواالحالوميسورو

،)15(والتحفيفة،والرصافتة)!(،والشتاشة)8(،)7(والطرحة،الفلنسوة)6(ئلبسكانتالعمامة

.(11)لدتيةوا

مقامات،التعيمي،316ص،)3(شكل،التعيمي،يعقدهاأندونطرقيهائرسلأنوفو،الرخاءأوالتدال1()

.216،721،143ص،2،3،05شكل،الحرلري

.42-441/،الأعشىصفبح،القلضثتتدي)2(

.4142-4/،الأعثىضبح،القلقشئدي،112ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن)3(

.42-441/،الأعشىصئبح،القلقمثتتدي)4(

،بغداد،الكاتبةالآلةعلىمطبوعةدممئوراهرسالة،للمنسوجاتالتصميمئةالوحدات،أحمدحسنعايدة)5(

.53-52ص،5،91

المخضص،،سيدهابن،العمامةمثلتكويرآالرآسبهيلاثماوفو،والئساءالرخالبينئشتركلباسوفو)6(

.صا،2()زقملوحة،مقامات،التعيميانظر،482/

،دوزيريهارت،الظهرعلىويتدفىالكتقينعلىئطرحأو،العمامةعلىوئلاث،القاضيلباسوفو)7(

.213-212ص،7191،بغداد،فاضلأكرمترجمة،الملاب!بأسماءالمفصلالمعجم

.302-02صا،اثعجم،دوزي،والعام!الخاصلبسهوقد،الرمسغطاءمننوعوفو)8(

مكانةبحسبالمستعملالقماشويختلف،سواءحدعلىوالعاثمالخاص!لبسه،الرمسغطاءمننوعوفو)9(

.551-67ص،العربئةالملابس،الغبيدي،الثتخص

.132ص،المعجم،دوزي،الطيعئةالعمامةمناصغر،صغيرةعصامةوهي)15(

فيفلنسوةبأئهاوصفهاجاءوالذي،المجتمعأفرادمنكبيرعدديلبسهالتوعوهذا،الرمسلباسمننوعوهي11()

ذهبمنأخبار،الذهبشذرات،الحنبليا!،57سنةلبسهاالناسالمنصورألزموقد،شبرانطولهاالثكل

.152ص،المعجم،دوزي،القاضيطاقئةبائهازوزيوصفهاكما،2هـرا/

912

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الخارجية:الملابس-ص

حتى،الاجتماعيومركزهالشئخصمكانةحسبوتباينتالرجالملابساختلفت

طبقته-بسئهولة-ئحذدأنيراهقنعلىيحكمأنبدمشقيمرزائرأيعلىالستهلمنأصبح

إلىالئظرئمجردوذلك،ذممامكلأوفسلمآكانإذاوما،وديانتهعملهأووحرفته،الاجتماعئة

وهي:،الممسابقةالفتراتفيللألبسةاستمراروهي،)1(وهندامهالعافةهيئته

وفو،غيرهأوالضوفمنئتخذباخضرفرقعالطيالسمنضربوفو:البت-أ

.)2(والمرأةالرخلبينفشتركلباس

.الشتاءوقتللرخالضروريلباسوفو،بهيتلخفكساءوفو:البرد-2

ألبسةمنوكان،أوجمة)3(ذراعهكاناسواء،بهمتصلرأسهثوبوفو:الئرنس-3

الذقة.أهل

ئوضعإذ؟للرجالهاقألباسآئغاوالتي،)4(الثيابمقطعاتمنوهي:ائجئة-4

أشكالهاافياختلفت؟ولهذا،المجتمعافرادعام!لكللباسوهي،الأؤلالرداءفوق

كانتالبقالينجيبفمثلآ،قماشهاونوعطولهاحسبوذلك،أخرىإلىفئةمنوألوانها

ومنها؟المناسباتفيئلتسوكانتكما،فرفعة)ل!(الفقراءجيبكانتبينما،قصيرة

كالحرير،الفاخرمنها؟صناعاتهافيالمنسوجاتمناخرىانواعاسئخدمتوقد،الضلاة)ل!(

عندوالضوف،الفقيرةالطبقاتبهاستعانتالتيالفطنمثل؟ثمنأالأرخصومنها

لحفظالجئوبمقامتقوموالتي،()الحمامأردانعلىالج!ةاحتوتكما،)7(المتصوفة

خسن،ال!تيهوطي،1141/الزئوربدائع،)ياسابن،الذئةلأهلخاص!لباسأ،المذةهذهفي،الئلاطينحذد1()

.2917/،ضرةالمط

.267ص،المجتع،رمضانأحمد)2(

.481/،المخضص،سيدهابن)3(

.1242/،العربلان،منظورابن)4(

.027ص،المجتمع،رمضانأحمد،2237/،ال!ثئذةبعدالفرج،التنوخي)3(

.329/،والتيينالبيان،الجاحظ)6(

.3،2ص،السلئةالملابس،الغبيدي)7(
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ومنها::الدأخليةالملابس-ب

فياستعمالهمنها؟استعمالاتعذةوله،به)1(ئلتخفماوفو:المئزرأوالأزرار-أ

.)2(العورةلسترالحفامات

أيضآ.العورةلستر،)؟(سروالوهو،الداخلتةالملابسمننوعوهو:البتان-2

.)4(واسعةوسراويل،محرقةمنها؟السئراويلمنأنواعوفناك:الشراويل-3

قولهنحو؟ميةمنأكثرفيالكريمالقرآنفيالقميصذكرتعذدلقد:القميص-4

ينوقميضةؤقدلتتتاقيآشتتقاؤآ)وكذلك،!)؟(بيركديذقييصمإءغلىءوؤخآ):تعالى

أحدهم:قولنحوالذرعيعنيوفو،الثيابمنئغذوفول!ذئير!

بالازرار)7(تشدالنطاقيتحتمفاضةوالقميص!هوازنتدعو

التيالمهفةالأرديةمنوغذكما،الأخرىالملابسمعئرتذىكانما-غالبآوفو-

مجالسهمفيالعئاسئونالخلفاءارتداهحيثا؟الخلافةألبسةخملةمنبعدفيماصارت

.)9(عاقةوالتاسوالشئعراءالقضاةوكذلك،والخاضة)هـ(الرشميةاثختلفة

.)11(مخيطغيرالئسيجمنقطعةعنعبارةوهي،الثيابمنضربوهي:)15(الفوطة-5

.468/،المخصص،سيدهابن1()

.136ص،الاعتبار،ئنقذابن)2(

شلوار،الحديئةالفارسئةفيوهي،)زردارد(منئشتفةوهي،الفرسمنالعربإلىانتقلتدخيلةكلمةوهي)3(

.916ص،المعجم،دوزي،483/،اثخضص،سيدهابن

.071-(68ص،المعجم،دوزي4()

)18(.،ية،ئوشفشورة)5(

26.27،،يةوكذلك)25(،،ية،ئوشفشورة)6(

.8351/،العربلسان،منظورابن)7(

.102ص،العربئةالملابس،الغبيدي)8(

.29-19ص،الخلافةدارزشوم،الضابي)9(

.235ص،المعجم،دوزي،الستروالبدلالهندفيوتفي،الأصلهندئةكلمةوهي)15(

.275ص،المعجم،دوزي،472/،المخص!ص،سيدهابن11()
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العصرفيأخذثتم،الذنانيرول(لحفظالجئوبمقامتقوموالتي،()الحمامأردانعلىالجتة

ولكن؟،سم02إلىالآخربينما،سم07إلىعرضهفتوسمطوصلفقد(بالاتساعالعباسي

اللهفضلابنويذكر،)2(الرغبةحسبوفو،سنتمترآالثلاثينخذودفي-بعدفيما-استقر

بقوله:والكتابالؤزراءلدىلبسهاعن،العمري

الجبابلبسواورتما...الصوفمنالمفرجةالفرجتاتفزئفم؟والكتابالؤزراء)وأقا

.ورائها...()؟(منالمفرجة

وهو،البعيرويرمنالمصنوعةالثيابمنوفو،بالفضاةخاص!لباسوفو:البقياو-5

القاضيعنالمعالمالملك)بلغائهالئولريعننقلآدوزيأوردفقد،الفوقانئةتحتئرتذى

فاشدعاه،عيانأذلكتحقيقفاراد،الشئرابيتعاطىائهدمشقفضاةقاضيالمصريالدينجمال

القاضيفولى،خمرآمملوءآهنابآوناولهإليهقام،رمهفلضا،فحضر،الشترابمجلسفيوفو

والقوقتة،والقبارالضراحة،القضاءثيابخلعوقدوعاد،هنيهةفرجع،المصريالذينجمال

وقئل،الئدماء)4(زيفيالملكعلىودخل،منديلآوحمل،بتحفيتهوتعقم،قباءولبس

فنادمته،فأحسن،المعنهمونادم،فيهماوشرب،يدهمنالهنابوتناول،يذيهبينالأرض

.القضاء)؟(زفيفيوهوذلكتعاطيئمكنهكانماائهقرارهعنواعتذر،فأعجبه

فيه)6(.يشتملالضوفمنوفوكساء:المثئملة-6

الضوفمنوئصنع،حلقةشفةوله،كقانوله،واسعلباسوفو:الفرجية-7

فقد،والفلماءالفضاةومنهم،الأقلاموأريابالذيوانيةالوظائفأريابلباسوكان،والولر+(

أردانالجئةأردانئثه،297/،الرأهرةالثحوم،برديتغريابن،2224/،الثئدةبعدالفرج،التنوخي(1)

.للرخالالذآخل!ةالألبسةمنوهي،الذزوع

.311ص،لأبصارا،06ص،تلوحداا،يدةعا(2)

.113ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضليابن)3(

منغالبأوكان،الثترابعندخاص!لباسنوعوفو،وئغومتهالثثرابلرفةنظرآخاص!ق،ال!ثرابزيكان)4(

.5،1ص،4791دسنة)3(ئج!د،المرفمجلة،والطعامالطبخفن،قئاتحبيب..والكمخا.والمخملالاسكندراني

."7ص،لمعجما،زوزي(5)

،الحريريمقاماتاالتعيميوانظر368،صاالمجتمع،رمفانأحمد،1/1368،العربلسان،نظورابن)6(

.216ص،)2(زقملوحة

.271ص،المجتمع،رمضانأحمد،54ص،الباهرالئارلخ،الأثيرابن،4286/،المخضصسيدهابن)7(
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المفرجةالفرجئاتفزئهم؟والكتابالؤزراء)اقابقولهذلكالغمرياللهفضلابنأورد

الضوف()1(.من

فوق-عادة-ئرتذىكانإذ؟الرئيسةالخارجتةالألبسةمنوفو:القباء-8

،ال!مئاقفنتصفإلىالالولفييصل،الرمبةعندوفق!رجبهتهمنمفتوحوفو،)2(القحيص

،المذةهذهفيبالقباءالاهتمامزادوقد،المثئيء)3(بعمقضئقانكمانوله،ذلكدونأو

الشتخصمكانةبح!سبيختلفففو؟قماشهنوعتةعناقا،الذولة)4(لرجالرسمي!زياوعد

،)9(الأحيانبعضفيوالئؤئؤبالذهبالمطرزكالذيباجالثمنغاليفومافمنه،الاجتماعية

فتنوعة؟فهي؟ألوانهأقا،)8(الكتاننسيجمنويعضه،والبرشسم)7(،)"(الأطلسوكذلك

(1ابالأحمزالموشتىالأسودأو،بالأسودالموشثىوالأحمر،ا(والأخضرة،الأسود)9(فمنها

.والخفتان)؟ا(والمتقة)14(والمطرف)13(اثبالنة)12(،القباءومثل

.404/،الأعشىضبح،القلقثتندي،112ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن1()

.66ص،لوحداتا،عايدة،ص؟28،المعجم،الذوزي2()

.66ص،الوحداتعايدة،285ص،6691،العراقيالعلميالمجتمعمج!ة،العربئةالألبسة،العلي)3(

.66ص،الوحدات،عايدة،2022/،العربئةالحضارة)"(

.66ص،الوحدات،عايدة61/971،لأغانيا،الأصفهاني)5(

.286ص،لمعجما،وزيد6()

المخازنضابطذكر،0118(-)3750117()366-المستعينالع!اسيالخليفةعهدفىأئهإلىئنائشيرأنهـلكفي)7(

،الوحدات،عايدة،01321/،المتنظم،الجوزيابن،برسمقباءثلائمائةإلىوصلالقباءأنالخلافةبدارالخاصق

.67ص

.68ص،الوحدات،عايدة،0224/،الأغاني،صفهانيالأ)8(

.68ص،الوحدات،عايدة،18/53،لأغانيا،صفهانيالأ)9(

.68ص،تالوحدا،يدةعا،8841/،الأغاني،الأصفهاني(51)

.4913/،الطبريتارلخ،الطبري11()

يظهرونولا،ئلازمأللكئابلباسآالحمويوعذها،قويةبطانةلهالثيابفوقئلبس،الأرديةمنضتربوئو)12(

.271ص،المجتمع،رمضانأحمد،بذونه

.486/،المخضص،سيدهابن،لفملباسأالطرفاءائخذهئرئعثوبوفو)13(

المجتمع،،أحمد،الثاموسواحلالجبالأهلهـللبسها،المثتتاءملابسمنوهي،الكمينطوللةجئةوهى)14(

.272ص

.دا4ص،المعجم،دوزي،الضدرناحيةمنوئزؤر،الأمامئةالجهةفيمفتوحرداءوهي)15(
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الغلويبالجزءوئحيط،)2(الكتفعلىئلقىالاكيسةمنضربوفوالاليلسان)1(:-9

وتميرواالفضاةلبسهوقد،الئاسبينوشاع،سواءحذعلىوالئساءالرخاليلبسه،البدنمن

ألوانه؟افا،والفلماء)"(والشسوخوالخواص!الفقهاءارتداهدمانالطيالسة)3(شفوالدرجةفيه

العلماءزىوالأبيض،العتاسيالعصرفيالفضاةزئكانالذيالأسودفمنها؟فختلفةفهي

وأ،الشتكلفثقثأو،الجانتينمدؤرفمنه؟أيضآأشكالهاختلفتوقد،والخواص"3(

بكونهالأ!لعنيختلفالذي،المغور)7(الطيلسانوفناك،)6(الشكلفرتعأو،فستطيل

منويبدو،الحنكتحتيدارانودون،الضدرعلىطرفهويرسل،الرآسعلىئوضع

أيضآ--لبسهحتى؟استعمالهوشاع،)8(الاستقامةبدلواحدبانحناءيتمترانطرقيهأنالتسمية

اثجتمع.أبناءعلىفضلآ،)9(وغيرهموغلماءفضاةمنالأقلامأرياب

التتبيت:أشرطة-د

الذهبمنكانتوزتما،الوسطفيئشذالتيالأحزمةوهي،التئبيتاشرطةوفناك

حيندلجسمالخارجياللباسالمسلموناستخدمفقد،بالأحجارفرضعةتكونأو،الفضةأو

الفباسلتثبيتئستعقلكانفقد؟العملنفسيؤديالذيالزنارأفا،)15(المناطقيشذون

،)11(الجسموسطئعقدخئوطعنعبارةوفو،وسطهفيالذميئيلبسهماوهو،الخارجي

الرجاليشذةالذيالرتارإلىئشير،والشئاممصرفيتستعملكانتالتيحزامكلمةأنكما

الوليدافتتحه،الذيلمنواحيفي،والمانالأقاليمكثيرواسع)قليهموفو،طيسان)قليمالىنسبةيكونقئما)1(

.456/،الئلدانمعجم،الحموي،243ص،الئلدانفئوح،البلاذري،233سنة،غقبةبن

.13231/،العربلسان،نظورابن)2(

.13231/،فيغالأا،الأصفهانى)3(

.19ص،الخلافةراررسئوم،القايي)4(

274.273-ص،العرلئةالملابس،الغبيدي)؟(

.275-1274الرلئةالملابس،الغبيدي)6(

حوقل،ابن،بزخارفئشتجكانتالتيالمناسجفيالمغوروطيلسانكرمانفيثيابمنئعتلماطرلفومن)7(

.(1)لوحة،الحردريمقامات،التعي!ى،271ص،الأرضص!ورة

.14ص،341،الوحدات،عايدة8()

.442/،الأعثىصئبح،القلق!ثتئدي،112ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن)9(

.134ص،المعجم،دوزي(1)5

.3941/،العربلسان،منظورابن)11(
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شفيفقد،بالخوائصئدعىالأحزمةمنأخرىأنواعكذلكوئوجدكما،)1(القفطانفوق

أؤلآالأجنادخوائص)كانت:بقولهثمنهاالمقريزيبتنوقد،باسمهاالخوائصينشوق

.الكبار()"(خواص!)2(قلاوونالمنصورعملثتم،ونحوهافضةدرهمأريعمائة

الؤزراءومنهم،الذيوانيةالوظائفأريابإن:نقولانيمكن،تقذئمماضوءعلى

المفرجةالجبابلبسواوزئما،المحبراتومنالضؤفمناثفرجةالفرضئات)زئهم،والكتاب

وصناعته.القماشنوعئةفىالاختلافمع،ورائها...)4(من

منالعمائملبسهي-الغلماءالفضاةومنهم-الأقلامأريابيرتديهاالنيالأزياءومن

الطويلةالفرجئةئئم،طويلةدؤابة)؟(كتقيهبينئرسلقنمنهمئتم،للغايةالكبارالثتاشات

ئدعىالأرديةمننوعثيابهفوقويلبس،الطيلسانالذؤابةعوضيجعلقنومنهم،الكم

التيبعمامتهال!ثئافعتةفضاةقاضيويتم!ز،القدقين)ل!(إلىيصلطويلآا!ماممئسعدلقا

قنمنهموليس،بإزار)7(فزؤدةتكونوالتي،الذلقبدلالفرجئةويرتدي،الطفتكون

ولا،المطليالأبيضالضوفمنملبوسهممنالقؤقانيكان،ال!ثتتاءكانل!ان،الحريريلبس

ويلبسون،الالرقاتفيالضوفمنبعضهملبسهوزئما،ئئوتهمفيالأالملو!يلبسون

.قهاميز()8(بغيرالالائفيالأديممنالخفاف

سابلغيرعندهمالذلقلبسولكن،الغلماءلطائفةفضاهونالمتصؤفةمشايخويكون

.)9(الكتفتلحقتكادلاالأيسرالأذنعلىلطيفةدؤابةوئرخون،طويلولا

.273ص،المخمع،رمفانأحمد،511ص،المعجم،دوزي(1)

صارحتى،بالمناصبتدرتجشئجاعآوكان،أئوبلصالحاشتراهالضالحيالتركياللهعبدبنقلاوون،المنصور)2(

.13136/،والتهايةالبداية،كثيرابن688ء،سنةئوفيسئلطانأ،

سعرها.بيانفىوهي،273ص،المجتمع،رمضانأحمد،299/،الخطط)د(

.114-112صالأبمار،مسالك،العمرياللهفضلابن)4(

.112ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن،العمامةطرتوهي)5(

.42-4صا،الأعشضبح،القلقشتتدي)6(

.442/،الأعثىضبح،القلقثتتدي،112ص،الأبصارمسالك،الغمريفضلابن)7(

.442/،الأعىص!ح،القلقشتدي)8(

.443/،الأعشىصبح،القلق!ثتدي)9(
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،الفقراءإنحتى،والرفيالملابسفيأحوالهمفتختلف؟الئاسوأخلاط)الئخاروأتا

الملابسفيحالاتهمتتباينفإئهم،التص!فلباسوضمهم،وزيفهالققرزفيجمعهملان

.()1(التشكيلاتفيوأطوارهم

)2(صيرصسر

بغيرصغيرة)كلوتاتالأيوييةالذولةفييلبسونفكانوا،السيوفأريابوانفرد

التثرتةالأقبيةيلبسواكما،()"(خلفهميرسلونهاشعرذوائبلفموكانت،عمائم

اليسار،جهةمنال!مئيفعليهئشذ،ذلكفوقالإسلاميالقباءثتم،فوقهاوالتكلاوات)4(

.الئحتاني)ل!(القاءمناقصرالاكمامقصيرةأقيةفوقيلبسونالجندوأعيانوالمقذمون

ذكرفقد،السئيوفأربابعندالمستعملالقماشلونفيأحكامهللمناخأنويبدو

منأبيضوغيرهالفوقانيمنالقماشجميعكانالضيف)زمن:بقودهذدكالقلق!ثتئدي

مناطقهموفعظم،الحياصةوهيالمنطقةالإسلاميالقباءفوقوئشذ،ونحوهالتصاني

الضوفمن)فوقياتهمفتكون؟الشئتاءزمنفياما،()6(بالذهبالمطلئةالففتةمن

والمزركشالمطرزيلبسوئعظمهم،السمنجاب()7(فراءتحتالفائقوالحريرالتفيس

الكقين)8(.على

بالعصائمونساشرجالآويتعقمون،الفخمةالملابسبارتداءكذلكدمشقأهلويتمئز

.الحاضر*(وقتنافيالاكرادملابسئشبهوهي،واسعةوملابسالكبيرة

.114ص،ا،بصارمسالك،الغمرياللهفضلابن)1(

العمائم،ل!بسمع،قلاوونبنخليلعهدفيوذلك،بعدفيماالأحمراللونإلىالئونهذاتغيرلقد)2(

.404/،الأع!ثىصئبح،القلق!ثتدي

.404/،الأعثىضبح،القلقشتئدي)3(

.)3(حاشية،99ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن،الأرديةمننوعالتكلاوات)4(

.04،/،الأعثىصسبح،القلضثتثدي)5(

.404/،الأعشىصبح،القلقثتئدي)6(

.404/،الأعثىضح،القلقشتتدي)7(

.404/،الأعشىصسح،القلقثتثدي،155-99ص،الأبصارمسالك،الفمريفضلابن)8(

.126ص،دمثقفيالغثاءالروضة،قساطليئعمان)9(
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الفرى:أهلملابسهـ-

علىوالعقالالكوفئةإضافةمع،القرىأهلعندبينهمفيماالرجالملابستتشابه

الالولمنوله،الرص!سفوقئلبسفرتعمثديلبأئها،)1(دوزيوصفهاوالتي،زؤوسهم

إلىضاربأوالغامقالأحمرلون؟فختلفةألوانمنوفو،العرضمنوفمثله،ذراع

وأحيانآ،واسعةترقطاتأحيانأاثرقطالأصفرومن،الراهيالأخضرالفونمنأو،الدكنة

الكوفتةوئلبس،شرائطمنفؤلفةكثيرةأهدابلها،اثتظبلتينالتهايتينطولعلىضيقة

الطهرإلىمنهاتتدلىبهيئةقئةالطعلىوئوضع،فنحرفةبصورةالمنديللطيوالعقال

قتعةوفناك،فثقلة)2(الكوفئةتكونوقد،الجبهةمنالأخريانوالراويتانالمثطنالرأولتان

يكونماأشبهشديدآبرمآ)4(مبرومةوتكون،الئحفتة)3(اوالكوفئةحولمنالصحوفمن

الفمصان)ل!(:واهقها؟فتشابهةفهي،الرجاليرتديهاالتيالأخرىالملابسعنأفا،بالحبل

.والقباء)9(والقبار)8()7(لجتةوا)6(التان

البدو:ملابس-

فقد،والأريافالفرىأهلملابسمنسابقآذكرناهعقاالبدوملابستختلفلا

أكماملا،الأمامتةالجهةمنمفتوحةقصيرةالاكسيةمنضربوهي،لديهمالعباءةاشتهرت

المبرومالضوفمنالعباءةوئصنع،الذراغينلإمرارتقويراتفيهائستحدث؟ولكن،لها

،الستوداء)11(منأعرضالبيضاءوالخالوط،وسوداء)15(بيضاءشالورعلىالموزغالمخالط

)2

)3

)4

)5

)6

)8

)9

15

11

315.،صالمعجم

.212ص،المجتمع،رمضانأحمد،بالنفبمنسوجأكانفوماالئقل،79-69ص،الخلافةداررسول،الضالي

.122ص،المجتمع،أحمد،21/،الخطط،المقريزي

.153ص،المعجم،دوزي

.2-صا،العرب!ةالملابس،العبيدي،8035/،العربلسان،منهظورابن

.267ص،المجتمع،رمضانأحمد،18-08ص،المعجم،دوزي

بعدها.وما،19ص،المعجم،دوزي،481/،المخضص،سيدهابن

.المثئامبلادفيالريفلرجالخارجيلباسوفو،بالقباروئعرف،264-263ص،المعجم،دوزي

.285ص،المعجم،دوزي،486/،المخ!حص،سيدهابن

.238ص،المعجم،دوزي(

.481/،المخضص،سيدهابن(
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والملابس)!(البتعنفضلآ،الهاقةالخارجتةالبدوملابسمن،الفرجئة)1(تغذكذلك

الذكر.المارةالأخرى

الئساء:ملابس-

فقد،الاحتراممنوافربقسطتمتعتوأتهاخاضة،الأخرىهي،التساءملابستنوعت

التي)3(الألقابخلالمنوذلك،المذةهذهفيلهاالشتاقيالشتعبعاقةاحترامالمثتواهدأثبتت

منهالمرأةلباسفإن،الغئوموعلى)4(والتعظيموالثناءوالفخرالئزكيةبابمنعليهنأطلقوها

الآتي:الشكلعلىوهوبهاخاص!فوماومنه،الرتجلويينبينهافشتركهوما

.بالئساءالخاص!ال!باسمنوفو:الزأسلباس-أ

ابنوصفهفقد،رأسهاليغطيالمرأةتلبسهصغيرئرقععنعبارةوفو:ائبخنق-أ

وفيها،حنكها)؟(تحتمنطرقيهاوئحيط،المرأةبهاتتمئعطرفةالبخنق)وقبل:بقولهسيده

ال!ثتاعر:يقول

المولودبخنققطععنيعجزوقدالعاجزالجباتتقبل

.البرد)"(منلتقيهمالأطفالزؤوسعلىئوضعأتقاتعنيوهي

)إن:بقولهسيدهابنوصفهوقد،بالتساءالخاضةالرآسأغطيةمنوفو:الئرقع-2

.()7(ال!ثتبامانئسقيان،الراسقفامنالمرأةتشذفماخيطانالئرقع

سنةحوادثمنالأثيرابناوردوقد،الأمامالىئنتخبةالأخيريكونحيث؟الفناءعنالفرجئةوقختلف)1(

3.اص،الباهرالئاريخ،صغيرةويرفرجئةوعليه،ال!ثئتاءلياليإحدىفيفىاشهمنقامسنقرأن،02123؟/

52.ص،المعجم،دوزي،الطليانئشبهغليظصئوفمنثوبوئو)2(

،رمضانأحمد.وغيرها،الملكوسث،الكلوس!ث،ال!ثئامستمنها؟ألقابعذةالئساءعلىأطلقتلقد)3(

.276ص،المجتمع

.276ص،المجتمع،رمضانأحمد)4(

.53ص،المعجم،دوزي،11264/،الربلسان،منظورابن،448/،المخضص،سيدهابن)؟(

.53ص،المعجم،دوزي)6(

.62-95ص،المعجم،دوزي،493/،المخضص)7(
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،الرمسأغطيةمنوفو،الوسطىالغضورفيالخماراستعمالشاعلقد:الخمار-3

.الضدر)1(منوخزءوالغنقالرمسلسترالمرأةعندأهميةوله

بهيتعضبماكل)باتهامنظورابنوصفهاالتيالألبسةمنوهي:العصائب-4

بابياتئنقشكانتمنهاالكثيرإنحئى،الفترةهذهفيالاستعمالشائعةكانت،()2(الرمس

.الكرممة)3(والأحجاربالجواهرئرضعأو،الر!يقالشتعرمن

علىالمرأةتضعهوالذي،(صغيرةولكته،المرقعأنواعمننوعوفو:الئقاب-5

ئمكنحيث؟والتخريجالمثتفافيةمنبشيءيتمئزوالذي،)ل!(العينأسفلمنابتداءوجهها

كانما-غالبآ-هذاالوجهغطاءفإن؟ذلكوعلى،خلالهمنالوجهتفاصيلبعمقرؤية

إلىالمنزلمنخزوجهاعندتضعهالمرأةأنالطيعيومن،الرقيقالقطنأوالحريرمنئصتع

شابهماأوالوعظمجلسخضورمثل،العاقةاكسباتبعضخضئورعندأو،الممئوق

علىيتخذهاالتيالأوضاعباختلافتختلفعاقةكلمةالئقابفإن؟وأخيرآ،ذلك)6(

.الوصوصة)7(عليهاأطلقعيتيقاالىالئقابالمرأةأدنتإذافمثلآ،الوجه

وأللرمسالمرأةاتخذتهاالتيالرمسأغطيةمنوفو،المقنعةكذللثوئسمى:القناع-6

.ومحاسنها)!(رأسهاالمرأةبهئقئعماوفو،معآالوجه

المقنعةتحتالسئدارةوهي،الطاقتةئشبهوالتيالرآسألبسةمنوهي:الوقاية-7

.)،(والعصابة

ستترته،غالتهمافكل،غطتهاذارأسهاالمرأةخترتفئقال،العرليةباللغةال!ثزيعيالخمارأن:سيدهابنذكر1()

.95ص،المعجم،الأنفجن!رمنالوجهيستر،رفيقأبيضكئانيالخمارنسيجأندوزيذكركما،93"/،المخضص

.239/،العربلسان)2(

.4891،طبعة،6424/،الفرلدالعقد،رقيعدابن)د(

.28صا،المجتمع،رمضانأحمد)4(

.175ص،العربيةالملابس،الغبيدي)5(

.175ص،العربيةالملابس،الغبيدي)6(

.493/،اثخضص،شدهابن)7(

.7175/،العربلسان،منظورابن،438/،المخصئص،سيدهابن)8(

.347ص،المعجم،دوزي)9(
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لم؟ولكن،الأحيانبعضفيالعمامةلبسفيالرجلالمرأةشاركت:العمامة-8

والئسيج.المظهرحيمثمنتختلفأنهاويبدو،)1(واسعنطاقعلىتكن

الآتي:الشئيهلعلىوهي،للمرأةالذآخلتةالألبسةتعذدت:الذاخليةالملابس-ب

وقيل،جيب)2(أوكمينغيرمنعنقهافيوتلقيه،المرأةتشقهثوبوفو:الأتب-ا

خياطةعلىولش!،لهرياطلاالإزارغيروهو،المتاقنصفإلىقصرماالثيابمنفو

ئخصتصةوهيالأصدةانواعهومن،الجانتين)3(مخيطغيرقميصولكته،الستراويل

.)؟(نفسهالأتباعتبروالذي،البقيرةأوالبقيرالىبالإضافة،)4(للفتيات

وبعضالئساءبهاخئضتلباسوفو،الجسديلي،الثوبتحتويقع:القلالة-2

.)"(والخفةالشئفافئةفيففرطثوبففو،والطربال!هومجالاتئلائموفو،الرجال

أجناسها)7(.واختلافكثرتهامعالفئاتجميعتلبسهداخليلباسوفو:القميص-3

الضد!رئغشىوأسفلهكالمقنعةرأسهثوبوفو،الئساءألبسةمنوفوالمتداو:-4

.الجسد)9(يليصغيرقميصوفو،فقطللئساءداخليلباسبأ"نه:منظورابنوعرفة،والمنكتين)"(

ئمكنلاالتيالذآخلتةالملابسمنوفو،)15(المرأةجسديديثوبوفو:الجسد-5

.الأخرىبالملابسئغالىوفو،فيهالنهفورللمرأة

.168ص،العربئةالملابس،الغبيدي1()

.433/،المخص!ص،سيدهابن)2(

.1002/،العربلسان،منظورابن)3(

.433/،المخصمض،سيدهابن)4(

4.33/،المخمئص،سيدهابن)5(

.26ص،المعجم،دوزي)6(

وفاثقمن،صالحئةيمئخئد،02أص،السلئةالملابس،الغبيدي،8033/،العربلسان،منظورابن)7(

.21ص،8591،الكويتجامعة،الستادسةالآدابككيةحولئات،المملوكيالثئرلفالفدسيالحرم

.493/،المخضص،سيدهابن)8(

.6171/،العربلسان)9(

.437/،المخضص،سيدهابن()15
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المرأةتجوبثوب)وفو،لها)1(لباسآالمرأةاتخذتهقميصدرعوففردها:الذزولح-6

فيالجارلةتلبسهالضغير،القميصأيضآوفو،()2(فرجيهوتخيطه،يذينلهوتجعل،وسطه

مائلآفاتحآأزرقآ-عادة-ولكون،واحدلونذينسيجمنمصنوعة-غالبآ-والذزوع،بيتها)3(

الذروعمننوعوفناك،الأيكات)4(بطريقةمنسوجوهو،الرخارفمنوخالي،الاخضرارإلى

.الستبيخة)6(أوالسئبخةهـئسمونه،الئئوترتاتتلبسه،جانجهائخاطقصيرةاكمامعلىتحتوي

بأتهئوصفكما،الفارستةجاذر)6(كلمةعنفعرتوفو،الملحفةوفوالمثئوذر:-7

.أردانلهليسثوبأئهالوصقينخلالمنلناويتبتن،الأتب)7(

.به)8(يلتحفثوبوفو،الإزارلبسفيالرجلالمرأةشاركت:الإزار-8

الخارجية:الملابس-ص

مناختلفتوإن،أسمائهاحيمثمن؟الخارجتةملابسهفيالرخلالمرأةشاركتلقد

ومنها:؟فيهااثستعملةالمنسوجاتوانواعوشكلهاتفاصيلهاحيأ

المرأةتفتنتوقد،والجئة)9(الذرعةشبهوفو،المراةبهتلتحفثوبوفو:البرنس-أ

الوانه.تعذدتحي!ث؟الرجالبخلافوزينته،به

وله،فضفاضوفو،القدقينإلىويمتذ،)15(الأماممنالمفتوحالرداءوفو:القباء-2

.نطاقبواسطةالوسطعندجانباهئئتوقد،واسعانطويلانكقان

.433/،المخضص،سيدهابنأ(

.9436/،العربل!مان!نظورابن2(

.9435/،العربلسان،منظورابن3(

.416/،المخضص،سيدهابن4(

.416/،المخضص،سيدهابن5(

.081ص،ثعجما،دوزي(6

.436/،المخضص،سيدهابن7(

.468/،المخصحص،سيدهابن8(

.484/،المخضص،سيدهابن9(

.86-285ص،المجتمع،رمضانأحمد(15
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.وظهرها)1(المرأةصدريغطيماوفو:الجلباب-3

بافورخصرهائحيطكما،)2(بالمرأةخاص!،الملحفةئشبهرفيعشيءوفو:الزبطة-4

.الزنار)"(وكذلك،وسطهاعلىشذتهوزئما،لونانفيه،المفتولالحبلمثل؟أخرى

الزيفية:المرأةملابس-

بالئغةالسئتر)يعني:بقولهسيدهابنوصفهوالذي،الخمارتضعالريفيةالمرأةكانت

-سترئهم)4(غالتهمافكل،غالتهإذارأسهاالمرأةخضرتفيقال،العردتة

نوعآمخرالمرأةتلبسكما،الشامفيالريفتةالمراةتلبسهاوالتي)؟(العصابةئوجدكما

كذلك،المعدنئةالممئلاسلبهئعفقحيث؟)شنبر(بئعرفالستافرةواكسباتالأفراحفي

عليهيضعنالأراملبينما،الوراءمنويرلطنه،بهيتلففنالئساءمنالمتزؤجاتكانت

.)ل!(المنديل

تلبسهحي!ث؟بالقياتخاضةكانتد!ان،والأصدة)8(الأتب)7(القرويةالمرأةولبست

فيالرجالامعاشتركتكما،)15(الجلبابوكذلك،)9(والأعراسوالأفراحاكسباتفي

الفضتةبالأساورتتحرالريفئةالمرأةكانت؟وأخيرآ،بالزتار)11(ئعرفالتيالأحزمةلبس

مصر،،3ط،الحكيمعبدئخئدتحقيق،الحريريمقاماتشرح،ال!ثترلشي،493/،المخصئص،سيدهابن1()

.914ص،5391

.03ص،الحردريمقامات،الثئرشي2()

.286ص،المجتمع،رمضانأحمد3()

.493/،اثخضص،سيدهابن)4(

.1،،6طبة6،424/،الفريدالعقد،ريهعبدابن،229/،العربلسان،منظورابن)5(

.215صالمجتمع،رمضانأحمد،65701/،الثامخطط،عليكردئخمد)6(

.433/،المخضص،سيدهابن)7(

.36-433/،المخصئص،سيدهابن)8(

.215ص،المجتمع،رمضانأحمد)9(

.493/،المخصمص،سيدهابن)15(

،الدخولمنئمنحويحكسه،بهإلارسمئةئناسبةفيلأحدئ!محلا-رسميآ-وكان،خارجيلباسوفو)11(

.271ص،لمجتمعا،رمضاناحمد
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)حلقالذهبيةالتراكيمذانهاوفي،الخلاخيلأرجلهاوفي،معصقيهافيالضخمة

.)1(الوشمإلىبالإضافةالفضتةخواتمأصابعهاوفي،فستدير(

الذقة:اهلملابس-

وقد،المسيحئينأزياءمنزقيوهي،الجئةمنتتكؤن،الذفةأهلملابسكانت

تكنلمإئهاحي!ثمنالعادتةالجئةعنتختلفكانتالتيأنطوانالقذيسجئةتضئلت

.الأمامتة)2(الجهةمنمفتوحة

مشقوقة)جتة:بأئهاسيدهابنوصفهاالتيالبدنلباسوهي؟الجمازةغرفتكما

،بكثرةالفلأحوناستعملهشعبيثوبالجمازةأنعلى،الصئوفمنئصنعقصيرة،المقدم

أعلىئغاليقصيررداءمن-عادة-ويتكؤن،العملكأوقاتمعينةخاضةأوقاتفييرتدونه

البرنس.ئوجدجانبهالىالى،)3(قصيرتينردتينلهأنكما،الأماممنفتحةوله،الجسم

عليهوأطلقوا،اليفودلبسهوقد،الجتة)4(أوالذرعةيشبهبهئلتحفثوبوال!رنس

بصددها.نحنالتياثذةفيالتصارىلبسهكما،براطيل)3(

وعمائم،الأزرقبالقونالتصارىبعمائم،يلبسونهاكانواالتيالعمائملونوتحذد

واصفأالمثئعراءأحدأنشدوقد،الأحمربالفونالستامريينوعمائم،الأصفربالفوناليهود

بقوله:العمائماختلاف

معآواليفودللتضارىتعجبوا

فستشهدآبالاضباغبانكأئما

الخرقاعفموانفاوالممتاميريئن

درقا)6(فوقهمفاضحىنسرال!منماء

.216ص،المجتمع،رمضانأحمد،6703/،ال!ثئامخطط،عليكردئخئد(ا

.49ص،المعجم،ذوزي2(

.214ص،اثجتح،رمضانأحمد،436/،المخصض،سيدهابن3(

.481/،المخصئص،سيدهابن4(

.268ص،المجتمع،رمضانأحمدك!(

.1143/،الزهوربدائع،اياسابن،1/2178ضرةالمطخن،الئيوطي6(
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ذيلهيسحبمنهم)المحتشم:بقوله،دمشقأهلخبيرابنلناوصففقد؟هذاومع

شبرام)1(.الأرضعلى

والتخضبوالتزيينالتحليفيتالمسلطالنساءبتقليدالفرنجئاتالشاءوتأئرت

،العاتة)3(اثجتمعاتفيالحجابولبسئن،بالستكةالمطرؤةالملابسلبسننفقد،2(والئكطز

المج!تمعمعتفاعفنأئهنيبدوئما،دينئةلأسبابوليس،التقليدلمجردالمنحىهذاأنويظهر

ملابسهابجمالعل!يهنتفؤقتالتيالعرلئةالمرأةئقلذن،المظاهرهذهفييلإسلاميالعرر

،القوامنحيلاتبهايظهرنوالتي،الضيقةالملابسالإفرنجتةالمرأةتركتفقد،صناعتهاودفة

..4(الجواهزذاتالحريرمنبخئوطويرلطنها،شئفورهنفيالأزهاريضعنكنماوكثيرآ

وارتدوا،لحاهمفاطلقوا،المسلمينمنأقرانهمبمظاهرالإفرنجمنالرخالتأئركما

الإفرنج،لباسصارتالكوفتةأنويبدو،)9(بالكوفيةزؤوسهموستروا،الفضفاضةالجبب

الذينصلاحنجد؟ولهذا،زرقاءوجوخةصغيرةوتخفيفة،كوفيةأطبائهمأحدزكطكانفقد

ئغئرولم،والبقيار)"(الجتةوهي،العرببلبسوأمره،الالبيبهذاملابسمنئغئر

إلىيعودالمسلمينبملابسالإفرنجتاثرأن-تقذمئما-ويظهر،العمائملبسواكما،الكوفئة

.اخرىجهةمنالمنطقةبسكانفقارنةوق!تهم،جهةمنتطوزها

بمعنىشرقئيناصبحناغربئيقكتاالذين)نحن:بقولهحياتهمأحدهموصف؟ولهذا

فالمرء،فلسطينيآأوجليليأالبلادفياستوطنالذيالفرنسيأوالرؤميأصبحلقد،الكلمة

زؤوسنا،مساقطنسينافلقد،أنطاكيااوشوريآئواطنآ-الآن-أصبحشارتزأوريمزكانالذي

لكئيرمئا...()7(.بالئسبةمعروفةغيروأصجت

.62ص،الأئوسالعصرفيالأدب!سلام،9ص،خبيرابنرحلة)1(

.3ص،9491دسنة43مجلد،المرقمجلة،الصثديبي!نعصر،الإفرنجياتالئساء،زئاتحبيب)2(

2.235/،شورلاتادبخ،حئي)3(

.16402/،6591،القاهرة،2ط،بدرانئخشدترجمة،الحضارةق!ئة،ديورانتول)4(

2.253/،سئورباتاهـلخ،حئي)؟(

.د34ص،الشرقفيالضليبئون،زايوروتميخاثيل)6(

!7)ول3لاعاول.ح.+"ء3أ،33ح3هـدول4؟ع،!3أول؟،عهول،5891،!.128-028.

http://www.al-maktabeh.comهـ14



القذم:ألبسة-3

التحريروعملتاتالأشخاصوتراجمالسئياسئةبالأحداثالئاريختةالمصادراهتقت

المواردمنمساحةأقل،والاقتصاديةالاجتماعئةالجوانبنالتحينفي،والفئوح

سذفيالحديثوكئب،الئغةومعاجمالأدبكتبالمعنىهذافيأسعفتتاوإن،التاريختة

.محدودويشكل،اثهقةمواردنامنالكريمالفر،نوكان،التقصهذا

يآتؤابنكإتغقيكقآخقغزبكتأاإف):تعالىقولهفيالتعال)1(ذكرؤزدلقد

بينيمشيرجلآرأىائه!الرشولإلىئسبماالمثتريفالحديثوفي،!)2(طؤىآتضقذسيى

لابنقالخريحبنغبيدوإن،سبتيك(اخلع،الستبتين)3(صاحب)يا:فقال،بنع!يهالفبور

شعر،عليهاليسالتيالتعاليلبس!الئبيرايمت:فقال،الستبتئةالئعالتلبسرايتك:غمر

-5ال(ير
.الئعال)ي!(بذكرالعربوتلهج،الخفبذكرتلهجالفرشوكانت،بهويتوضا

ئسقىأنواععلىوكان،بالقذمئلتسماوفو،الخفء(الئعالجانبإلىوئوجد

باسم-أيضأ-وغرف،جرمقالضغيرالخفعلىوأطلقوا،التممتاخينباسمبعضها

حتىالسئلطانمنابتداة،الطبقاتاكثرقتلمنالشامبلادفيالخ!ائخذوقد،الموزج)7(

الواجب.أثناءخفافهمينزعواألأالذولةفوخمفيعلىتنص!التقاليدوكانت،العاقة

فتيبة،ابن،بالربخاص!ولبسه،نعالوجمعه،إلىالثاقتصلولم،الأرضمنالرخلبهئوقيماوفو1()

1.103/،الأخبارغئون

)12(.،ية،طهشورة)2(

الخوارزمى،الس!دعبدبنناصر،التبئةالتعالومنه،بالقرطالمدبوغةالقرخفودوهي،ستتالفعلمنوهي)3(

.215ص،ت،ب!تيروت،المعربترتيبفيالمغرب

الاجتماعئة،الحياةمنعئور،فهدئختدويدري،الضفارمرهونابتسام،236/،العربلسان،نظورابن)4(

بعدها.وما،18ص،7391،الئجف،والثعلالأحذية

الجاحظ،،(العربخلاخلفإئها؟الئعال)استجيدواأحدهمقولعلىدبهركما،401ص،الئخلاء،الجاحظ)؟(

.288/،والتبيينالبيان

قذمه.باطنفىالأرضأصابما،الإنسانوخ!4114/،المخصئص،سيدهابن)6(

.141هـ/،المخضص،سيدهابنا)7(
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الهاشصئةمنها؟الخفافالنهرفاءلبسبينما،الضارم)1(للعقابيتعرض!المظلفوكان

.)2(المزينالأسودالثخينالأدمومن،الكتانتةالمكسورة

مناكثرالميسورونيلبس،الشتتاء)3(فصلففي،للخ!لبسهمفيالتاسويختلف

خصوفوقه،ضوفمنخفافثلاثةيلبسقنهناكأن،دوزيعليهعتقماوهذا،خف

.ذئب)4(بجلدالمبالنالقرسجلدوفو،الخالىالبرمنخصوفوقه،كتانمن

،ل!(كالحريراولتةموادمنئصنعالشئامبلادفيوكانت،)ل!(الجواربغرفتكما

وكانوا،المرعزي)7(منالمصنوعةالجواريبالأغنيا!/يئخذونوكان،وغيرها،والضوف

التعال)8(.الجواريبفوقيضعون

عندالئباسيسفىكما،الخفور(فوقئلبس،للستاقلتادغطاءففو؟الجرموقأقا

!يل،بزريولأسيرآباعالعسكرفقراءبعضأن)بلغني:بقولهشامةأبوذلكذكروقد،البدو)15(

.بزريول()11(منهمواحدئباعأنوهوانهمكثرتهممنبلغئقالأنأردث:فقال،ذلكفيله

المذةهذهفيالسئوفاريابانالمملوكيةالمذةإلىتعود،للقئقشتئديروايةوفي

فيوذلك،الالائفيالأديممنالضفرالخفافيلبسونبينما،العلوئةالبيضالخفافيلبسون

.29ص،الخلافةدارزشوم،الضالس(1)

.018ص،الموشئى،لوشاءا2()

فيوتطورهاالعرلئةالملابس،زشديرشيدصبحة،الأمراءأوالخلفاءعلىدخلوا)ذاالمقيففيئلش!قد)3(

.71ص،8191،بغداد،ئةسلالإاالغضرر

.311ص،المعجم،روزي)4(

انظر،313ص،الملاب!،الغبيدي،كوربالفارسئةوفي،القذملفافوهي،ئعرئةفارسئةكلمةوهي)5(

903.ص،القذملألبمةاثوضحةالرشوم

.313ص،العربئةالملابس،الغبيدي،685/،كانيالأ،الأصفهانى)6(

العنز،تحتالرعبفووالمرعزي،274ص،المجتمع،رمضانأحمد،12992/،الأخبارغئون،فتيبةابن)7(

.274ص،المجتمع،رمضانأحمد،الثبنوقيل

.274ص،المجتمع،رمضانأحمد)8(

.671ص،لمعجما،دوزي9()

الروضتين،غئون،البسيونيأحمد،الوريالفطرفيئطلقتزاللاوهي،البدوبينالقذمفيئلبسماوفو)15(

.رقم)2(حاشية،2913/

.2913/،الروضتيننغئون،شامةأبو11()
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الفضاةأقا،ا(الخفعلىالقذمفيبالفضةالمسقطةالمهاميزويشذون،المثتتاهفصل

.2(مهاميزبغيرالأديممنالخفافلبسوافقد؟والفلماء

لحقامات)3(:ا-4

،المذنشهدتهالتيوالاقتصاديالاجتماعيالئطوزرافقتالتياثهفةالأفورمن

فيفهمآمركزآتحتلأصبحتالتيالحفاماتبناءفو،العافةوالصحةبالئظافةيرتبطوالذي

قديما"(.الحضاماتنشأةفس!رتويهذا،المذنوبناءتخطيط

دليلائهعنفضلآ،بالتظافةالتاساهتمامعلىدليلالحفاماتبناءكثرةأنشكولا

04
إلىاخرىناحيةمنيستجيبامروفو،)؟(المعاشيئستواهوارتفاع،المجتمعرفاهئةعلى

قآءءلشضآآينغقيتكمؤئتتنل)؟تعالىقولهفيجاءكما،الإسلامقواعدمنفهفةقاعدة

.!)ف!(يإءفئطهزكم

فراهاسقيفيدورآوفروعهبردىنهرلعبإذ؟مياههابوفرةدمشقاشتهرت

بقوله:يصفهاالحمويياقوتنجد؟ولهذا،بالمدينةإحاطتهخلإلمنوذلك،ومزارعها)7(

فيالماءوجريان،بهاالأنهاركثرة،مثلهابلدآخرفيازلمالتي،دمشقخصائص)ومن

وئستقي،منهئشربحوضيىإلىأنئوبفيمنهيخرجوا!لاءإلأبحائطتمرأنققل،قنواتها

فيبركةفييجريوالماءإلأ،خانقاهآولامدرسةولامسجدآبهارأيمثوما،والضادرالوارد

كانتبأتهاؤصقتأالمياهلهذهتصريفآفناككان،نفسهالوقتوفي،()8(المكانهذاصحن

.441/،الأعضىصئح،القلقثتئدي1()

.4،2/،الأعشىصبح،القلفتتدي)2(

(3)."".اا!ول!1!،++ثه+ول*ول،ولولل!؟؟هاثهءه4أ"51أ؟هـاول،27191)61+93-11/1

الباور،طلعت،الأمربدايةتصميمهابساطةمنالرعموعلى،الفدماءالعراقينالىالحماماتبناءفكرةترجع)4(

العلميالئراث)حياءمركزندوة،وتطورهاالحئاماتعمارةفيدراسة،الإسلامئةالعربتةالمدينةفيالحئامات

بعدها.وما،83ص،5991،بغدادجامعة،الع!ممط

بعدها.وما،2153/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)5(

.المجالهذافيكثيرةنبوئةأحاديثوردتكما،1(1)أيةالأنفالشورة)6(

،المرقمجلة،دمشقحئامات،اثنخدالذينصلاح،183ص،الأبصارمسالك،الفمرياللهفضلابن)7(

.04أص،4291لسنة(1)ئج!د

.2465/،الئلدانئعجم)8(
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الأرض)وتحت:وصفهاالتيالذمشقيالذينشمستعبيرحذعلىالأرضتحتمدينةحئى

الأرضتحتوقنواتومخازنومساربوالجداولوالقنىالمياهتصريفاتمنأخرىمدينة

بقوله:ذلكالقلقشتئديذكرفقد،ونظارةجمالأ،دمشقالمواردهذهزادت،ككها()1(

،نواحيها()2(جميععلىوتسليطهمدينتهاعلىالمياهلتحكمرونقآوأكثرأزين)ودمشق

منالعامةبالصخةالاهتمامإلىئشيردمشقفيالمياهلتصريفالباطنيالنظامأنولاشك

فيالمياهوتوفير،اخرىجهةمنالجانبهذافيالعلميالدمشقيينزقيئومقدار،جهة

فقد،اصحابهابينالئنافسمننوعأأحدثبل،حماماتهازيادةعلىأهلهاشخعدمشق

وقد،)3(لزبائنهالخدماتاحسنتقديمفيحضامهمحاسنإبرازعلىحضاميكلحرص

مائهلكثرةنظيرالأرضوجهعلىليسحفام)وبها:بقولهالربوةحقامالبدريلناوصف

.التهر()4(علىتطلشبابيكوله،ونظافته

ابنأحصاهاإذ؟عددهافيالمصادراختلفتفقد،المدينةفيالحقاماتعددعناقا

السئورخارجحفامأعشروسبعة،المدينةداخلحضامآوخمسينبسبعةاتامهفيعساكر

ابنذكرحينفي،ارياضها)6(معحماممئةبحواليحماماتهاخبيرابنوذكر،والرئض)9(

عددفيالتفاوتهذاوبرغم،وحدها)7(المدينةداخلحقامآوثمانينبخمسةحفاماتهاشذاد

سنةفيالقاهرةحقاماتمعالعددحيمثمن؟وتجانسهاكثرتهاإلىاشيرفقد،الحمامات

الصابونصناعةازدهرتانأالكمبهذاالحقاماتتوفراستدعىوقد،ام)8(685287!/

.الحقامات)9(تلكفيالخدمةجودةعنفضلآ،والغالور

.04صا،دصثقحمامات،المخد(1)

.104ص،دمشقحئامات،المنخد،439/،الأعشىضبح)2(

.592ص،الحفارةتارلخفيدراسات،وآخرونعاشور)فى(

.84ص،الثئاممحاسنفيالأنامئزهة)4(

.2154/،دمشقتاريخ)5(

.276ص،(دا)زقم،بالحماماتالخاص!الملحقانظر،26صا،الرحلة)6(

.92صا،الخطيرةالأعلاق)7(

.304ص،دصثقحئامات،المنخد،208/،الخطط،المقريزي)8(

.495ص،الحضارةتاريخفيدراسات،و،خرونعاشور)9(
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للأنهار،بالئسبةموقعهاحيثمنلحماماتهمهندستهممندمشقأهلزئنوقد

لمياهوضعواكماالتهر،إلىتنفتحخاضةفتحةللحقامغملإذ؟خاضةأهمتةذلكوأعطوا

الباردبالخرانمخرإلىخرانمنئنقل،الرصاصمنمصنوعةخاضةأقنيةالحئامات

فيوالبناءالعمارةجهةمنأفا،الماء)1(وحرارةالقاعةبدف،ءاهتفواكما،والحاروالذافئ

التيالئحيراتوأقاموا،بالرخامأرضهفبقطوا،عندهمكبيرآاهتمامأحازتفقد؟الحضام

وقتآبهاالتاسيقضيئزهةأماكنأصبحتحتى،بديعةأشكالعلىالمياهنوافيربهاتتشامخ

.)2(الأحاديثالمواطنونفيهايتبادلومجفعات،رياضئةنوادأصبحتإذ؟هنيئآ

منعاقةبصفةيتك!نكانفقد،ومشتملاتهاالعاقةالحقاماتمكوناتحيمثمنأما

ئعرف،والرأحةالملابسلخلعغرف؟البدايةففي،خاصةوظيفةمنهالكل،الغرفمنعدد

ئتم،طولهايتفاوت،فتعرجةبممرآتالحقاممنالأوسطبالقسمتئصلوهي،،،المشلح،،ب

الستاخنالقسمعلىبتدفئتهيعتمدج!هاولكن،للتسخينوسيلةأيمنخاليةانتقاليةغرفة

،(البراني)بالوسطانيتعرفوهي،الملابسلخلعالشئتاءفيالغرفةهذهوتشخدماثجاور،

ئعرفوهي،الئخارحقامأو،الرئيسةالساخنةالغرفةوهي،أخرىساخنةغرفة؟وأخيرآ

أوالحجرمنمصاطبئوجدحيسث؟بالمقصوراتئعرفالفجواتمنبعددفزؤذة،بالخوآني

التدفئةتوجدكما،للفستحميقالعاملينطاقمبهايقومالتيالرعايةلأوجهئستعملغيره

والمقرزالممتذةالأرضياتتحتالموقدمدخنةامرار0فييتمثلبسيطباسفوبالمركزية

.الحضام)3(منالأوسطالقسمغرفئخالطوهكذا،تسخينها

الواسعةوالأحواضالجميلبالرخامالمكس!ةبأرضتتهاالمذةهذهفيالحماماتامتازت

أحدهم:يقولوفيها،والئقوشبالرخرفةوازدادت،والبارد)4(الستاخنالماءفيهايجريالتي

ينطلقتحسبهلاحظتهإذاشخصكلأفيهاوحظ

.302ص،6491،دمثمق،وتقاليدهاالذصثقئةالحئامات،ك!الئنير)1(

.151-15هص،وتقاليدهاالذمشقئةالحصامات،كئالئير)2(

162.36/،الإسلامئةالمعارفدانرةحئاممادة،نومينسوار)3(

.014ص،8591،الإسكندرئة،والأئوليونالأيولئةالدولة،غنيمأسمت)4(
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لونهاالأشجارفيومثل

أغصانهافوقمنأطيارها

عبسهلهالسيفهذا

ئورقأئهالوولينها

تزعقأوتنطقيودها

(يعلقسوبهيقوسوان

:فقال،الشتاموحقاماتمصرحقاماتبينماضلةالمظفيشاعر،خروقال

شأمحفاماتأحواض

مصرأحواضتذكريلا

كلمتينلياسمعي
القلتين)2(ذونفأنت

ئدخلوالذي،الذيننورحضامدمشقبحفاماتالخاص!البناءفنعلىالأمثلةومن

حتىشرقآيتجهمجارإلىئؤديالذيالبابوفو،البروريةشارعفيالسرقيالبابمنإليه

ال!ثترقمنابوانبهائحيطفرتعةأرضوهي،البرانيإلىتنتهيخمسدرجاتإلىيصل

فياما،مثلهالشمالمنومخر،ايضأقوسفوقهالجنوبمنصغيروإيوان،قوسفوقه

.)3(الوسطفيمصطبتانكانتجانتيهوعلى،الحقاممدخلتحتهقوسففناك؟الغرب

حيمث؟الرؤاجبتقاليديتعلقمامنهاوبالأخص!؟للحفاماتالاجتماعيةالمنافعتعذدت

يقصدكما،وصختها)4(جمالهامنوالت!كدالعروسلممظهدةفؤقلآميدانآالئساءحمامكان

ئمناسبةوالعرش!بالعروسفحتفلين،الخاضةحقاماتهموالئساءالرجالمنالمخفلون

،العروسأتممنبدعوةبأسبوغينالرواجبعدوكذلك،)؟(الرواجيقعأنقبل،زواجهم

تئصلمناسباتوكفها،والأريعين)6(الثفاسبحضامئعرفماوهناك،الغمرةحفامهـلسقى

.21أص،الإسلامئةالآثارإلىمدخل،باشاحسن(1)

.2012/،1،9912ط،ال!رورمنازلفيالئذورمطالع،الغزولي)2(

الحئامات،كيالئنير،604ص،دمح!قحئامات،المنخد،163-2162/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن)3(

.13صا،وتقاليدهاالدمشقئة

الحمامات،كيالفنير،604ص،دشقحئامات،المنخد،163-2162/،دمقمدينةتارلخ،عساكرابن)4(

.131ص،وتقاليدهاالذمشقئة

.924ص،المجتمع،رمضانأحمد،22صا،الإسلاميالمجتمع،عاشور)5(

.232ص،المجتمع،رمضانأحمد،6192/،والتقاليدالعادات،شيخاشيروئخئد)6(
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التيالاحتفالاتهذهومن،والاحتفالوالفرحةالبهجةعنئعئرفتوارثةاجتماعئةبقيم

ويقبلاكسبةبهذهئعلنإذ؟)1(بشفائهإعلانآفيكونالمريضيقصدهأن،الحقاميشهدها

وتبادل،بينهنللتعارفمكانأئتخذ-الغالبفي-النساءحقاماتإنبل،عليهالمهئون

.)2(الحليوامتلاكبالجمال-أحيانأ-والتباهيبل،والأخبارالأحاديث

وئوجد،إليهاالمرتادينوراحةسلامةتضمنوقواعدضوابطالحقاماتلهذهؤضعت

الذيالشتيرزيومنهم،العصرعلماءكتتقاالتيالحسبةكئبفيوالضوابطالقواعدهذه

والاجتماعيةالذينتةالوظيفةإلىالاعتباربعيننظرفقد،المذةلهذهالمعاصرينمنئعتبر

الأمواسيستعمل)أنالحفامفيالمزئنعلىاشترطتالتيالفثوابطتلكومن،للحقامات

خفيفأالمزينيكونوأن،الجسدمنالشئعروإزالة،الحلاقةفيالفولاذمنالمصنوعةالجديدة

يتضررلئلا؟نوشهيومفيوالكراثوالثومكالبصل،نكهتهئغيرماياكلولا..ورشيقآ.

...()؟(.الحلاقةعندفيهبرائحةالئاس

قنوفو،()الحقاميالحقامصاحب-الفمومعلى-ففم؟الحفامفيالعاملونافا

،الثيابارتداءغرفةيتوئىقنمنهم،العاملينمنمجموعةئساعده،الحئام!ثئزونئدير

)حارسمنهمكلويسقى،الاستراحةغرفةفيئقيمون،عدينا!منعددئعاونه

منعددئعاونه،(البدل)حارسالثيابشئؤونيتولىقنئسقىحينفي،(المقصورة

يتولىوعامل،الطلبعنديقدمون،والمدثينالمازريغسلونالذينوالخدمالمضيفين

.فساعدانأومساعدومعه،)فرانقي(الئسخين

لى
إلىالق"لونطريقهليأخذ،والقباقيبوالمنشفةبالمئزرالقلونتزويدالحمامإدارةوتتولى

يتوخهبعدها،ذلكفيرغبإذا،الئدليكغرفةإلىثتم،السئاخنالبيتإلىئئم،الباردالبيت

ئتم،العاقةبالضخةالخاضةالعنايةوضئروبالتطهيرعملتةلإتمام،الليوانإلىالمستحغالزبون

.)"(الأخرىاثن!هاتمنبعضآأو،القهوةليتناول،الضغيرةالاستراحةغرفةيقصد

ومكانتهاللأسرةالاجتماعئةالمكانةباختلاف-عادة-يختلفوفو،ايأرلعينبغذاءئعرفغذاءللحئامويكون1()

.302211-ص،وتقاليدهاالذمشقئةالحئامات،كئالئنير،!ئةالما

.222ص،الإسلاميالمجتمع،عاشور)2(

.98ص،الحشةطثبفيالرثبةنهاية،الشئيرزي)3(

.06-1695/،الإسلامئةالمعارفدانرة،حماممادة،لوس!)4(

151

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


برغم،وهندستهاالعربتةالحقاماتبعمارةاوزوباتأئرإلىديورانتولأشاروقد

نأالمعقولمنفليس،)1(والأخلاقبالسئفوكتتصلواهيةبخجج،لذلكالكنيسةفعارضة

مواردفيذلكورثواالذين،المسلمينبلادمنأكثروالأخلاقالسئفوكعلىأوزوياتحرص

.الإسلامقبلالخفقتةقتمهمعنفضلآ،الفقهاءوفؤقفاتالشتريعة

)2(:والفنادقالخانات-5

ئوقرهلادمشقإلىالقادمينالأجانببالئخارالخاضةالمؤسئساتمن)3(الخاناتئغذ

قاعاتعلىتحتويكانتالخاناتبعضوأنولاستما،والراحةوال!تلامةالطمانينةمنلفم

والوثائقالمبالغمنالأماناتلحفظومكالط،والحضاموالماءبالالعام)4(فجقزةللاجتماعات

وغيرها.

بعضهاكانحينفي،فعتنةتجارةأوفعتنةمهنةباهلئخضصالخاناتبعضوكانت

الخدمةئقذمكانتالخاناتفيالتخضصةهذهأنولاشلث،وقوافلهاالخارجتةبالتجارةيختص!

عنغرفبينما،التجارئةالحركةنشاطفي-بذلك-فئسهم،دمشقإلىالوافدينللئخارالمطلولة

ء،4

مسجد،مكانهوئنيهدمالذي،الرتجاري)ل!(كخانوالعبثالقهو)9(منحالاتاخرىخانات

وأخلاقيته.الخانبسئمعةالتاساهتمامإلىئشيرالأمروهذا،التولة)7(بمسجدغرف

بأنهاوقالت،بالحماماتنذدتقدالأولىالمشحئةوكانت،الإيمانمنالؤسطىالغمئورفيالتظافةتكنلم)1(

قضة،ديورانتول،الضخةبقواعدالعنايةئهملجعلهامما،عامبوجهللجسمتحقيرهاوكان،والف!قالفسادئزر

.16/802،لحضارةا

وهذه،السئيلوأبناءالقوافلفيهتبيتمحلعلىوالأتراكالعربئطلقهاالتىالكلمةوهي،خانئفردها)2(

أجر،دفعرونادفرونفيهاينزل،فؤئثةوغيرصغيهرةغرففيهافرئعةمساحةعلى-غالبأ-وهي،كثيرةالبنايات

ئطرس،وخافاتفاغانأوخانبخانالنئخاريسكنهاالتيانمازلعلىئطلقبينما،الستلاطيننجفقةبعضهائبنىتقد

.17141/،6791،تيروت،طا،المعارفدائرة،الإعليمي،7334/،1876،تيروت،المعارفدائرة،لئستاني

.381ص،الإسلامتاريخفيئحاضرات،عاشور)3(

.914ص،دمشقمدينة،الريحاوي)4(

.56/،الئلدانئعجم،الحموي)5(

جامعمكانهوأقيمهـ،632سنةففذم،والفخوربالفسقاشتهروالذي،العقيبةبضاحيةيقعالذيوفوالخان)6(

.16943/،المعارفدائرة،خانمادة،الئستاني،الؤلة

.171/،الرفوربدائع،إياسابن)7(
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م!ت!ةلتكون،التجارتةالالرققارعةعلى)1(دمشقشورخارجالخاناتأنشئتوقد

أقا،وركبانهاالقوافلتلكباستيعابالمتصلةالمشاكلعنالمدينةوئغني،القوافللاستقبال

وله،الرواياقائمةأوفرتعةخالةمنفيتك!ن؟الأئولتةالمذةفي)2(والعمارةالبناءفيطرازها

دهليزالرئيسمحورهعلىويقطعه،البراميلهيئةعلىمفتوحفحيطوزواقأوسطصحن

بعضوفي،البارزةالراويةتسبقغرفةالردهةفيجانبكلوعلى،الذاخلإلىلخه

خالةتكونوتكاد،للإيوانواسعةفرجةالذخللمحورالم!بلالجانبعلىئفتحالأحيان

خبيرابننجد؟ولهذا،)4(المختلفةالأقسامنسبةفيبينهاالخلافوينحصر،واحدة)3(الخانات

أشاركما،حديد()ل!(وأبوابها،وحصانةامتناعآالقلاع)كأئها:بقولهدمشقخاناتيصف

،)6(المدنيبالخانالآخرشفيحينفي،التجدةخانأحدها،الخاناتمننوغيقإلىبارتولد

موقعبسبب،حمايتهائغيةالحراسةمنفؤاتفيهتستقركانتالتجدةخانأنوالراجح

بإنجازالمدنيالخاناختصنبينصا،المدينةمواقعمنويعدها،التجارةطريقعلىالخانات

خفوديرويوفوفقال،الخانهذامهاح!توضيحفيشامةأبوأشاروقد،الئجارتةالمعاملات

فيفيهوياتوا،أموالهموحفظ،التاسفأقن:فقال،الطرففيالخاناتبناءفيالذتنئور

.البرد)7(منالثئتاءممنين

الإغريقيالأصلإلىترجعكلمةالبعضيرىفيمافهي؟)8(الفنادقأفا

داخلوموقعه،الئجارئةالقوافلؤضولعند،البضائعتكذشمكانوهو،ه،وله!()ول!عثط

.ل1693/،المعارفدائرة،خانمادة،الئستانن(1)

.914ص،دمشقمدينة،الريحاوي،بالأروقةئحيطواسعةماءبركةيتوسئطها،طابقينمنيتكؤق-خئومآوفو-)2(

.258ص،)5(زقمبالخاناتالخاص!الملحقانظر)3(

دائرة،خانمادة،الئستاني.نقولمامثالهيدمشقشمالباخرةوخان،قطيفةوخان،العروسوخان)4(

.61/043،لمعارفا

.228صرط،الرخلة5()

العربئة.اقئجمة،المعارفدائرة،خانمادة،بارتولد)6(

لاا51اأ3?ثملم؟ك!ا+هس!لاءول53،،*ا؟ا-1201/11ا.170

.01/22،الروضتين،شامةأبو(7)

والجمع،والمدائنالالرففييكونئما،الئاسينزلهاالخاناتهذهمن،الئبيل()خانالشئامأهلبفغةالفندق)8(

ابنأوردكما،751/،6691،تيروت،العروستاج،القليديئرتضىئخئد،ئحدثلقبوفو...الفنادق

.262،83،155/،دمضمدينةتاريخ،الفنادقمنعددأسماهعساكر
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مكشوفوصحن،فختلفةغرفمنوتتك!ن،للئخارمكاتبهيالفنادقوهذه)1(،المدينةشور

فيئباعالتيالبضاعةبنوعلحقتماإذا،الفندقعلىالذار)3(-لفظةأحيانأ-وتسود،2ومخازن

.)4(الميلاديعشرالثالث/الهجريالستابعالقرنإلىالمعنىهذاولعود،الفندقذلك

منشرائهالحينلهاالمخضصةالغرففيالبضائعوتجضعللبيعمكانآكانتأتهاويبدو

الاقتصاديالازدهارإلىئشيردمشقفيوكثرتها،الأسواقفيلئطرح،الآخرينقتل

خاضة.بضورةالتجارقيوالئشاط

حينفي،للبضاعةمخزنفوفالأرضي،طابقينمنيتك!ن-عاقةبضورة-والفندق

.بهم)5(خاضةغرففيالئخارومبيت،للستكنمكانآالعلوييكون

العافة:الصتخة-6

فيما،السليمالجسمفيالسئليعالعقل:قيلفقد،بالغآاهتمامأبالضخةالإنساناهتتم

وأنتالتمرتاكل)أفقال،أرمدوفوتمرأياكل)ل!(الروميضقيبآرأىاته!الئبيعنزوي

الرومي.ضهيبأالجليلص!الضحابيالرشولبهانصحصحيةقاعدةوهذه،إ()7(؟أرمد

في-اعتمدتمرضيةحالاتئعالج،مختلفةصحتةمعارفالإسلامقبلوللعرب

التيبالحجامةيتعتقمامنها،المعارفهذهفيالموروثعلى-وأساليبهاقواعدهامنالكثير

هذاوفي،الغئونفيالذمضغطوتخفيف،الذمويةالذورةتنشيطعلىئساعدالعربيراها

.()هـ(...الحجامةبهتداولئمماأمثل)إن:قولهح!الرشولعنؤزدالضدد

.503ص،دصئ!ق،عساكرابنندوةأعمالضمنمنشوربحث،دصثقفيالاقصادئةالحياة،أليستفيكيا1()

".15ءلالا*3لاع439+وللا.لال!؟+د!51ا"افى،+.459/11

.99ص،الإسلامتةالحضارةتاريخ،ماجد)2(

.258ص،زقم)3(تحتالخاصىالملحقانظر)3(

(4)*.ل!ا؟أء؟علملم"ك!!!.ص!!،لأءهلما3اثه+،011

.2003/،الإسلامفيالمذن،ئصطفىشاكر)كه(

أهلمنوفو،الجاهلئةفيالعربأشرافمنجليلصحابي3،نمربنيبنمالكبنسنانبنصئهبهو)6(

نعيمأبو،أعتقهئتم،جدعانبناللهعبدالىوياعه،كلببنيمنرجلواشتراه،الرومشتاه،الموصل

.1،131،الأصفياءوطبقاتالأولياءحلية،الأصفهاني

.164/،الفرلدالعقد،رئهعبدابن)7(

.7233/،الئخاريصحيح،الئخاري)8(
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رائحةلتطييب،)1(الأراكشجرمنالسمواكباستخدامهمالأسنانبنظافةالعربواهتتم

:)2(الرقةدويقولوفيها،الأسنانمنالطعامبقايادازالة،الفم

كأثهأركمنبفرعوتجلو

وارتقىالفيلواجهأقحوانذرى

يضبحوالمسكالعنبرالهنديمن

المتروحرامةمنالندىإليه

منالئاليةالإسلاميةالعربيةالذولةغضورعبرال!بمةبالمعارفالعرباهتماموتوالى

والحالة،الحاجةاقتضتهاأخرىمعارفمنإليهااضيفمائتم،المعارفهذهمنالموروث

التيالضحيةالمؤشساتخلالمنذلكتبتينحتى،والمسلمونالعربعاشهاالتيالجديدة

خلالمنالعاقةالضخةبمظاهراهتمامهمإلىئشيروهذا،)3(المستشفياتاسمعليهااصاللح

عليهااوقفتالمستش!تهذهأنةالعربئةالذولةفيهتميرتوئما،والعلاجوالوقايةالتوعية

والفدرة،والتقوىالبربأهلؤصفتمن،الئاسعافةمنأوقافآكانتسواء،الأوقاف

.والعلاجالذواءمنالمرضىحاجةتأمينأجلمنوذلك،للذؤلةتعودأوقافأأم،المالية

إلىيعودزمنمنذ،ت)4(المستثنيبماء-خاضةبصورةمنهاودمشق-الشتامبلادغرفت

صخئةفؤشساتمنبهذااتصلوما،713(507-)86-69!/الملكعبدبنالوليدخلافة

الئاليةالستياسيةالنهروفأنغير،)ل!(المختلفةالعللوذوي،الرفنيالمرضىلخدمةاعذت

الجانب.بهذاالاهتماممنققلتاستقرارعدموحالاتمشاكلمنتبعهاوما

.12268/،العربل!ان،نظورابن،بالتواكمعروفشجروفو1()

السعر،فتيبةابنا!،17سنةئوفي،فصعببنيبنالحارثأباولكنى،بهنسيعصبةبنعيلانوفو)2(

.1531/،7791،التراثدار،2ط،المرزبانئخئدأحمدتحقيق،والث!عراء

ومعنا،،الموضعوتعني؟وستان،المرضىوتعني؟بيمار:منيتكؤنفارسيلفظوهي،بالبيمارستانوئعرف)3(

،الأنباءغئون،أصيبعةألسابن،للمرضىموضعآلهئستانآخم!صحيث؟أبقراطأوجدهقنوأؤل،المرضىموضع

.72ص،الففومتاريخفيدراسات،الرخمنعدنجيبحكمت،6291/،الثئامخطط،علىكردئخضد.27ص

.925ص،برنم)6(بالمسشظتالخاصالملحقانظر)4(

والعميانالمجذومينعلىالضدقاتلهاوأجرى،الملكعبدبنالوليدال!ثئامفيالمستش!تاتخذمنأول)5(

هذامكانعلىاشارةأي"إلينايصلولم،الأطئاءعلىالرواتبوصرف،الخدملف!واستخدم،والمساكين

،الإسلامفياليمارستاناتتاهـلخ،عيسىأحمد،2504/الحطط،المقريزي،الأخرىالمستث!تأوالمسث!فى

.302ص،ألا81،تيروت
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سياستهامنكخزءالشئامبلادفيالجانببهذاتهتتملمالعتاسيةالخلافةأنوالرأجح

فيالضغير)1(المستشفىعفرقدكانالأفاديالفضلبنغمرأنإلىالرواياتوئشير،العافة

وموقعه،الأفاديالئرهانأخيهإلىملكتتهانتقلت،خاصآفستشفىكانأتهوالظاهر،دمشق

مقدارولا،تارلخهمعرفةلنايتيسترولم،الغربجهةمنالأمويللجامعالغربتةالمئذنةتحت

.اخرىتفاصيلأو،الضح!ةخدماته

إلىالمنسوبالمستشفىفوكان،المصادرتناولتهاالتيالضحتةاثؤس!اتأهتمولكن

الفايةفإن،)3(المستشفىهذانشاةأسبابمنيكنومهما،)2(باسمهغرفالذيالذينئور

فقد،العامةالصخةخدمةفيأهصيتهاإلىتشيركانتاثستشفىلهذاالدينئورأولاهاالتي

زياتهفيخبيرابنإليهاأشارتما،الشثهرزوري)4(الذينكمالبنائهاعلىالإشرافتولى

أسماءعلىالمحتوية)9(الأزمةبأث"يهمقومهلهمفاخرالإسلاممن)مفخر:بقوله،لدمشق

والأطئاء،ذلكوغيروالأغذيةالأدويةمن،إليهايحتاجونالتيالتفقاتوعلى،المرضى

ح!ماوالأغذيةالأدويةمنيصلحهممابإعدادويامرون،المرضىيتففدونيومكليمرؤن

...()6(.منهمكلبشأنيليق

المستشفىفيالعلاجالذئنئورجعلفقد،نشأتهمنالاجتماعيالهدفولتحقيق

،الخرجكثيرعظيم)فإته:بقولهذلكالأثيرابنذكروقد،السئواء)7(علىوالأغنياءللفقراء

.53ص،91ذ9،تيرؤت،الإسلامفيالبيمارستاناتتاريخ،عيسىاحمد،ذكرناهمانجرالمششفىهنااعننعرفلم1()

،وانرجالذاخلمنبالمقرنماتأبوابهتمئزت،جميلأبناؤهوكان،المدينةوسطالمششفىهذاالذينئورأنثأ)2(

أحمد،12892/،والتهابةالبداية،كثيرابن،هندشةزخارفذاتشم!ئاتوفيه،المجزعبالرخامئغتفةوجدرانه

.05-43ص،1،0691ط،مثارنا،العشالفرجأبو،9391شة،602ص،البيمارستاناتتارلخ،عيسى

ماتوطنهإلىوصلولئا،سراحهأطلق،الإفرنجئئوكأحدفداءمالأخذفيأصحابهزنكياستشارةبعد)3(

عيسى!أحمد،12892/،والتهايةالبداية،كثيرابن،المالبذلكئ!ش!فىبناءالذينئورترر؟ولهذا،الأسيرذلك

.6162/،الثثامخطط،عليكردئخئد،9391طبعة،602ص،اليمارستافاتتاريخ

لهأسندفقد،الذينئورلدىالمقرئينمنكانفقد،كثيرةأئورلهأسندتالذي،الشتهرزوريالذينكمالوفو)4(

.كاا62/،الئامخطط،عليكردئخئد،أخرىغمرانيةأعمالعنفضلآ،الأسواربناء

.255ص،الرحلة،خبيرابن،الثجلوفو،زماممنهاالواحد)3(

.802ص،البيمارشاناتتاريخ،عيسىأحمد،233ص،الرخلة)6(

جعلورلما،وكصوةبنفقةلفموأمر،والأيتامالفقراءعلىالمستثفىهذاوففالذينئررانكثيرابنذكر)7(

.225ص،الإسلاميالمجتع،عاشور،12892/،والثهايةالداية،الأحيانبعضفيمخانأوالذواءالعلاج
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وفقير()1(،غنيئمنالمسلمينكافةعلىبل،حسبالفقراءعلىوقفأيجعلهلمأنهبلغني

تجرآ،طبقتهأولونهأودينهعنالتظربفضشخصكلفيهائعالجكانبل،فقطهذاوليس

.)2(انثىأمكان

نفقاتلهئؤفنبأوقافالذينئورعرزه؟المستشفىهذهفيوفواصلتهالعملولإدامة

وقفهمنغلم)وفيما:بقولهعساكرابنفذكر،والعلاج!ةالضحتةبمهضتهوالئفوضالاستمرار

،()فى(الدينئوروقفهالذيالقلاطعندالئورئةالرخابانياسنهرعلىوكانت،الشفراءطاحونة

وفو،الواحد)"(اليومفيدينارآعشرخمسةالطاحونةهذهدخلأن،خبيرابنأشارفيما

عليها،اقتصرماإذاالمستشفىبهذهالضحتةالأفورتكاليفلتأمينترىفيما،بالكثيرليسمبلغ

الأغنياءمنالعلاجتةالأخوربعمقئؤخذكانت،المالتةاثستشفىحاجاتتأمينأجلومن

)جعل:بقولهكثيرابنذلكإلىأشارفيما،مخانآيعاتجمنهمالبعضكانوان،والميسورين

تأمينمنالمستشفىإدارةتتمكنحتى،()؟(الأحيانبعمقفيمخانآللأغنياءوالذواءاثعالجة

الأوقافجانبإلىهذاوكان،الأخرىالمستشفىحاجاتسذأو،المرضىعلىالإنفاق

كانفقد،الأمثلبالوجهالصححةخدماتهاالمستشفىهذهئحققوحتى،لهااثخضصة

ئعتبرالذي،الخكمبنالمجدأبوالالبيبتولأهقد،ال!ب!ةالعلمتةالؤجهةمنعليهاالإشراف

المرضى،على)يدوركانبأئهأصيبعةأبيابنوصفه،ورعايةعلمآدمشقأطتاءأفضلمن

جميعفكان،المرضىلخدمةوالقومالمشرفونيذيهويين،أمورهموتغئرأحوالهموشفقد

ئنسبوتما،ذلك()ل!(عنيتوانىولا،عنهئؤخرلاالئدبيرأوالمداواةمنمريضلكليكتبهما

مكتبةيقصدالمرضىتففدمنعملهمنينتهيعندماائه-المعنىهذافي-الالبيبلهذا

خبراته.منلينتفعوابهيلحقونالذينالأطتاءبقيةحولهومن،معرفةليزدادالمستشفى

.017ص،الباهرالئاهـلخ،الأثيرابن(1)

.015ص،المترجمئلحق،الإسلامئراث،اللهفتحجرجش)2(

.2892/،دم!ثقمدينةتاهـبخ)3(

.255ص،الرحلة)4(

.12892/،والتهايةالبداية)5(

.628ص،الأنباءغيزن)6(
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منذلكيظهر،ا(الالصبلدراسةالكفيةأوالمعهددورمثلتاثستشفىهذهأنوالراجح

،ساعاتثلاثلمذةاليوم!ةالكبةبالحلقةيلتحقونالذينطلأبهمعدورالالبيبخلال

الطلبة،إتقانملاحظةالأستاذالالبيبويتولى،والعملتةالئظريةال!بتةالذزوسيستعرضوق

منئجريهماالأكاديميةالمستشفىهذهمكانةئعززوتما،ؤجدت)2(إنأخطاءهموئصخح

إجازةلينالوا،والكحالالضيدليمنبهموالملتحقين،ال!تةالمهنلأصحابخاص!امتحان

.)3(حرفتهمئممارسةلفمئسمحأنقبلعمل

استعانواحئى،الإفرنجتةعلىوالعلحتةال!بمةالئورياثستشفىمكانةوطغت

.)"(مرضاهمفعالجةفيأطئائهبخدمات

)ضربلفمالذينالمجانينبرعايةتختص!كانتالتيتلك،اثستشفىفشتملاتومن

فجتمعهملأبناءووقاية،لفمحمايةبالسئلاسلتقييدهمعنفضلآ،()7(العلاجمنخاص!

.6(وتحفظااحتياطآ

بالمرضىالاهتمامخلالمنالمستشفىهذهفيالاهتمامفيالذولةواجباتتتوقفولم

لتدرش!ومكانأمعهدآالمستشفىواتخاذ،والعقاقيرالأدويةوتوفير،العلاجواسفوبوالئرلاء

منالإداريوهيكلهاثستشفىلمحتوياتواثلاحظةالمراقبةزوحكانتبل،وغفومهالالث

.)7(الواجباتهذهإليهنسبتالذياثحتسبرعايةتحتتقعوالموظفينالأطتاء

العلمطالبفيتلفى،الئهتببأنواعزاخرةمكتبةعلىيحتويفهو،الطحثلدراسةمعهدبمثابةاثستشفىوكان)1(

.2282/،شورلاتاريخ،حئيفبليب،واحد،نفيوالعملئةالتظريةالمعالجة

.2اصه،البيمارشاناتتاريخ،عيسأحمد2()

سئوريا،تاريخ،حئيفيليب،3891،كامبردج،لفيروينن!ثر،الحسبةأحكامفيالفربيمعالم،الأخوةابن)3(

/2282.

أطتائهمئعالجةكانتاذ؟العربالأطئاءمنال!يةادعدةالإفرنجطلبفيواضحآالمستشفىهذادوركانلقد)4(

كبير،قم!إلىفجئنا،الموتعلىوأيثرفمرض،القدركير)فارس:بقولهفارسعنئنقذابنذكرهالذياثوعمن

فلئنه،،الثمعمنقيللهفاحضر،شمعأأعطوني:قالرمهفلئا،عوفييدهحط)ذاأئهنتهحفقونحنمعناوثى

،يتعذبكان،نعم:قال،ماتتدففلنا،الفارصفمات،أنفهجانبفيواحدكلوعمل،الإصبععقدمثلوعمله

.002ص،الضليب!نعهدفيسئوريا،زيادةنقولا،138-137الاعتبار،(وشتريحيموتحئىأنفهشتذتأ

.255ص،الرحلة3()

.243ص،الإسلاميالمجتمع،عاشور)6(

.3282/،شورلةتاريخ،حئيفيليب،017-915ص،الفرلىمعالم،الأخوةابن)7(

158http://www.al-maktabeh.com



والذي،الضالحتةفي،القيمريالمستشفىدمشقعرفت،الئوريالمستشفىجانبلالى

-6571238!/-646سنةوذلك،القيمري)1(الفوارسأبيبنالحسنابنإلىتأسيسهئمسب

،)2(ومطاحنوشماتينفرىمنالكثيرةالأوقافلهوأوقف،طائلةأموالآعليهأنفقوقد،أم924

علىالمرضىلاستقبالفخضصةقاعاتأريعةعلىيحتويوكان،المالئةالتزاماتهلتأمين

والملبس،المأكلمنالمستشفىتحتاجهاالتيالأخرىالمرافقعنفضلآ،)3(أمراضهماختلاف

المرضىلتزهـلد،اسئوعكلمنوالخميسالاثتينيوميللخمهورئفتحخارجتةعيادةفيهوكانت

.إلخ،..وفمرضاتوصيدليوكخالطبيبمنالمستشفىهذهملاكوكانمخانأ،بالأدوية

،الإداريالهيكلعلىئشرفالذي،والمديرالأوقافعلىئشرفالذيالتاظرجانبإلى

الغذائئة:الممظهراتمنوحصصهمالمستشفىفنتسبيبرواتبجدوليليوفيما

الواحدبالمكيال-احصتةبالذرهمالمثتهريالزاتبائوطف

الواحدإلىنصفمن003)3(الأطتاء

نصف04ناظر

نصف45كخال

شدس13)3(خدم

شدس51تعدافسا

ئلث26ليصيد

ال!ثتعير(من)وواحدواحد06الوقفناظر

ثلث04إمام

شدس13بناء

شدس)"(8نقالون

التيالمستشفىوقفهحسناتهأكبرومن،المفوكئعاتلكما،يذثهبينيقفونكانوا،القيامرةأمراءاكابرمنوئو1()

الجوهرئة،القلائد،طولونابن،وجاهمالذاوكان،بال!ئفحورفنهوفاتهوكانت،قاسبونجبلسفحتقع

4؟ع*ول!ول.2أ4*ولع31لا3ه+عاأءلا!أ3لا3،!أ.06.!.33ص،اليمارستاناتتاريخ،عيسىأحمد،13،2/

.061صبى،لمجتمعا،رمفاناحمد2()

1.243/،الجوه!لةالقلائد،طولونابن)3(

)4(*؟؟!اه.!؟"ء4*،أل!لا3ث!هولاأحلمأول3لأ3،!أ.!.016

915

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نصفمسافةعلىتقعوالتي،الجبلفستشفىفناكالقيمريالمستشفىجانبوإلى

سنةخرقمامعاحترقتاتهامنقيلماالأاثستشفىهذهعننعرفولا،المدينةعنفرسخ

.)1(دمشقإلىالئتاردخولعند،م9660427!/

ؤتجاهآمكانةفيهالعاملوننالفقد؟العافةوالضخةبالالحثالمسلمينلاهتمامونتيجة

اثوظفينمعقياسآالمالئةرواتبهمعلىفض!،أخرىجهةمنوا!مراء،جهةمنالمجتمعفي

والعاملين.

علىمقصورآيكنلم،ال!بمةوالمعرفةبالالبالاهتمامأنالذارسينبعضويرى

وأالأطتاءيقيمهاالتي،الكبئةظراتاكيحضرونالتاسكانبل،تلاميذهمأوالأطتاء

.)2(للمنفعةطتبآالمناقشاتهذهيحضرونوغيرهمالوزراءمنالحاضرونوكان،تلاميذهم

الغزونتيجة،إليهابغدادأطتاءمنالكثيرهجرة،دمشقفيوتطورهالالثموقفعرزوتما

الأئولئينعهدفيولاسئما،المنطقةفيالمستشفإتكثرتالذينفسهالوقتفي،)3(المغولي

الحاجةفيذلكواثر،الضليبئةالخروباستمراراوجدهاالتيالحاجةبسبب،والمماليك

.المجالهذافيوالعاملينللأطتاء

منزادالذيالأمر،المغوليالغزوبعدمنالأطتاءهجرةمنكثيرآدمشقانتفعتوقد

ببلادالمحيطةللطروفاستجابة،منهاالإكثارفيالحاجةجانبالىدمشقفياثستشفإتبناء

استمرارخلالمنوالمماليكالأئوليينظلفي،خاضةبضورةمنهاودمشق،غفومآالشتام

من،الضحتةوالرعايةلجةالمطمنالحالتقتضيهوما،العرلئةالمنطقةعلىالضليبيالغدوان

توزيعمناتخذوا-والتقوىالبربطلبتوخهواوالذين-التاسمنالميسورونكان،آخرجانب

الذينهؤلاءومن،منهالثوابطلبفيسبيلآوالمتجينوالفقراءالمرضىعلىالأدوية

الذهبمنبالوفسنةكلفي)تعملكانتالتي،أئوب)4(بنتالشتامستآكثيرابنذكرهم

.266ص،البيمارستاناتتاريخ،عشىأحمد1()

تاريخئزتمرضمنئقذمبحث،والأيولئينالفاطمئينزمنفلسطينفيالعربيالالب،حمارنةخلفسامي)2(

.228/،الثئامبلاد

.صا،6991!بغداد!الأؤلالعدد،24م،الموردمجئة،الهجريالتابعالقرنفيوالأطأءالطمب،ال!تامرأنيكمال)3(

.6246/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،1329/،والتهايةالبداية،كثيرابن)،(
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منضورةإلىئ!ضيرالحالةوهذه،الئاس()1(علىوئفرفه،ذلكوغيروعقاقيروأدويةأشرلة

.)2(آنذاكغيرهمنالإسلامياثجتمعئمتزكانالذي،الاجتماعيالتكافل

:قسوالأا-7

لكثيرموطنأجعلهاتما،والغربالشئرقبينيربطالذيالتجارفيبموقعهادمشقامتازت

الأهضئة،هذهعلىدمشقحافظتوقد،البعيدةالبلادمنأوالمنطقةأهلمنالئخارمن

الإيطاليونالئخاراتخذهاأنبعد،الضليبيةالمذةفيالئجارلةالأهمتةهذهتضاعفتوزئما

وكذلك،وجنوىوالبيرةالئندقتةئخارومنهم،الاقتصاديةونشاطاتهملتجارتهمموطنآ

الجديد،التجارقيالخذثهذامنكبيرةفائدةدمشقأفادتفقد،الجنولئةالفرنستةالمذنئخار

فهذا،للرآئرينإعجابمثارالصتناعتة)4(ومنتوجاتهاالرزاعتة)3(دمشقحاصلاتوغذت

منأسواقهافيمعروضآرآهماأعجبه-دمشقزارحينما-الإيطاليسيمكوليسيمون

لما،ساقكعظمفيدراهملتخ!تكنتالو:قالأئهرويحئى،والبضائعالممتلعفختلف

وسلعهادمشقبضائعخصوصتةإلىئشيرئماوهذا،بها()؟(لتشتري؟كسئرهعنتوقفت

المعروضة.الئجارئة

فتجهة،القديمالمثتارعخلالهاتجاوزتحتى،المدينةفيالتجارتةالأسواقاتسعت

)وأسواق:بقولهالائساعهذاجبيرابنأكدوقد،السئكان)6(يزدحمإذ؟الكبيرالجامعإلى

ولاسيما،وضعآوأبدعها،انتظامآوأحسنها،البلاداسوافأحفلمنالمدينةهذه

القضور،أبوابكأئها،حديدتةبابوابكفهافثقفة،الفنادقكاتهامرتفعةوهي،قيسارتاتها

.6246/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،1329/،والئهايةالبداية،كثيرابن1()

.76ص،7491،القاهرة،الإسلامفيالاجتماعثةالعدالة،فطبشد)2(

خئر،صفوح،المغرببلادالىئنقلالذيالئفولوكذلك،إلخ...والباليخالمشمشدمشقحاصلاتشملت)3(

.163ص،دشقمدينة

وتلك،بالمبناالرخارفالفائقةالذمشقئةالرخاجوآنيةبالفضةالمنرلالئحاسومنها،والحريرالفطنئةكالأقمشة)4(

.165ص،دمثقمدينة،خئرصفوح،03ص،الثئامدمق،شوفاجيه،فرنسائفوكأثاثلوائح

.165ص،دمثقمدينة،صفوح(اد

.163ص،دمشقمدينة،خئرصفوح،04ص،الشئامدمثق،شرفاجيه)6(
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فيشبيهاتهادمشقأسواقماثلتوقد،()2(الجديدةوأغلاقها،بضئتها)1(فنفردةقيساريةكلا

سوقأوبضاعةسلعةبكلترىفإئك،سلعهافيالتخضصحيصثمن؟الإسلاميةاثان

والضاغة،،الفاكهةباعةشوقففناك،بغدادأسواقفيالحالفوكما،لهاخاضآ

المهنأصحابعلىالأسواقخضوصيةاستحوذتوقد،وغيرها،والتخاسين،والحذادين

مراكزأهتمكان،دمشقشورخارجالقلعةتحتيقعالذيالخيلشوقفهذا،العلاقةذات

يتحقوقنالجندمنكالعسكرئين،وأهمستهاالخئولبحياةالصلةذاتالفئاتاستقطاب

وأصحاب،الأسلحةوصتاع،والخياطين،الأقمشةكئخاروالفروسيةالخئولبمهن،بهم

وضئاع،والتبنالشعيركباعة،الخيلسبيلفييعملونوتمن،القديمةالستلعوباعة،المطاعم

حوانيتهمعن-المهنأصحاب-هؤلاءتخفيفيتسئبتما،والممئروجوالقرابيلالمذاري

الالرقأو،الميدانحولفتجمعينالخيلشوقوقصدوا،الأسواقفيالستابقةوأماكنهم

؟المكانذلكليقصدواوالفواكهالخضرباعةمنبالآخرينرفعتالحالةوهذه،إليهالموصلة

.)"(جمعةكلتقامكانتخاصآسئوقآمنهمتشكلتجديدةجذبمنطقةكونه

يظهروالتي،المذةهذهفيالأسواقهذهلأسماء)4(طويلةقائمةإلىالمؤرخونأشار

كما،للحذآئين)3(وآخر،العتيقللإسكافيشوقئوجدإذ؟الذقةغايةفيالتخضصفيها

شوقعنالعالورشوقانفردكما،قديما"ل!(حذاءئصلحأنالأحذيةبائععلىئحرم

حئى،الذمشقتينعندوالرفورالوردمنبنوعتخضصهإلىأشارالأمروهذا،الرياحين

فيأناقتهمإلىئشيرأمروفووالفالور،الرينةفياثهضةوسائلهممنعندهمكثرتهاغدت

فشاركةوعدمالتخصثصدواعيمنهذاوزتما،)7(والهندامبالمظهرواعتنائهمالملبس

تضرالتيالأسواقاسئبعدتإذ؟الأسواقتوزيعفيذلكوأثر،الأخرىمهنهمفيالآخرين

.5591طبعة،278ص،خبيرابنرحلة،نضارخسين،الباببهائققلعرلضةحديدةوهي1()

.278ص،5؟91طبعة،26صا،الرخلة)2(

.173ص،دصثقمدينة،خئرصفوح،04ص،الشئامدثى،شوفاجيه)3(

272.ص،زقم)12(ئلحقانظر)4(

.023-2227/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)5(

.382ص،الإسلامتارلخفيئخوث،عاشور)6(

.2228/،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن)7(
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روائحمنهاتنبعثالتيالأسواقكتلك،الضررأصحابهامنئتوخىأو،العاقةالضخةفى

الأمرهذاخلقوان،تلوثهاوعدمالبيئةنقاءعلىحفاظأ،الضارةوالفضائل،كريهة

تلكمنحاجاتهلتأمينالمسافاتيقطعأنعليهفكان،فعاناةالأسواقلتلكللمرتادين

السئوقفيئباعالتيالستلعاسمعلىالمنطقةاسم-أحيانآ-يطغىمخر؟جانبمن،الأسواق

ئدعىكان،الصتالحتةفيالفاكهةكسئوق،الشئهرةبابمننرىفيماوهذا،المخضص

كما،إليهالمنسوبالسئوقصاحباسمعلىالمنطقةاسميغلب؟وأحيانآ،الفوقانيبال!ئوق

مع،)1(الذينئورفستشفىقصدوالراجح،المارستانسئوقعليهغلب،زكرياشوقحالهو

ئطلقفعتنباسمإقاجاءتالأسماءأنويظهر،الخاضةبأسمائهاالأسواقمنقسماحتفاظ

شوقومنها،السئوقذلكفيئباعالتيالستلعةاسمإلىمنسوأو،سابقآالمنطقةعلى

.إلخ.الستراجين)2(..سموق،الفاكهةشوق،الضقارين

أمروفو،والخشبالحجارةمنمبنيةمنشأةكانتأنهافالغالب؟الأسواقبناءأفا

بعضاحتراقإلىالرواياتأشارتفقد،الأخرىوالكوارثالحراثقمنحصينةيجعلهالا

)حريق:باتهؤصفكبيرحريقإلىالمدينةتعرضتعندما،أم282هـ/681سنةفيالأسواق

ذلكفوقماوجميع،والمرجائينوالرخاجين...والكتبيينالقتادينشوقأحرقعظيم

ئغطيهاالأسواقهذهكانت؟ذلكمنوبالرعم،()و(ئحصىلاأموالوهلكعت،وتحته

لأداءمكانعلىالأسواقهذهوتحتويكما،الشئتاءاد(وأفطارالضيفقيظمنتحميهاشفوف

أماكنفيصلاتهملأداءسحوقهمتركعنالسئوقأهلئغنيصغيرمسجدولعفه،الضلاة

جدا...صغيربيت)وفيه:قولهنحوالجابيةبابفيكانماخبيرابنلناوصففقد،بعيدة

كانالتيالآلهةعليهايكسركان-!-إبراهيمإنئقالحصرةفبلتهوفي،فصقىائخذوه

الغمرانتة،المظاهربعضالأسواقتحتويكانتالمسجدجانبهـالى،()ل!(البيعإلىيسوقها

.1283،131/،الجوهرئةالقلائد،طولونابن،32ص،السئذسئةالمروج،كنانابن(1)

.2/227023/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)2(

.5،1ص،5191دسنة44م،المئرقمجلة،الأزفةتارلخ،الديولهأسطفانوسالبطريق)3(

.41ذص،دمثمق،ئعاذخالد4()

.262ص،الرحلة(5)
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العافة،الحياةفيأهمتةمنالمظاهرلهذهماالذهنعلىيغربولا،والستبيلوالحضامكالخان

حالفوكما،المدرسةعلىالأسواقبعضاحتواءوهي،الانتباهئثيراخرىمسألةوثضة

)1(.دمشقفيالخياطينشوق

مدرسةكانتوزتما،السئوقئسوءمستلزماتمنالمدرسةتكنلم؟نرىماوعلى

فيذلكئناظرماعلىنعثرلملأئنا،السئوقبتلكخاضةظروفأحاطتهاقدالخياطينشوق

الحفالينؤخودأنفيفلاشلث،ويضائعهمبالمتسوقينتعجعا!سواقإنوحيمث؟أخرىشوق

إليهاشارتماوهو،التجارتةوظروفهاالأسواقئمثئوءفي،اثهضة)2(المستلزماتمنئقذ

.)3(دمشقأسواقفيالروايات

المجتمع:يستخدمهاالتيالركوبوسائل-8

فياستخدموهاوكذلك،والتجارةللتنفلالمعروفةالحيواناتالعرباستخدم

ولاسيما،البضائعلنقلالبع!يرفكان،بعيدعهدفنذحيواناتهمالعربألفبحيث؟الخروب

القتالفيالخيولاختضتبينماوالضبر،التحفلعلىلقابلتتهوذلك،المخحراءعبر

-!-الرشولاتهدفقد،وبأنسابهابهايهتضونالعربنجد؟ولهذا،فراوغتهاوخقةلسئرعتها

ألفكحا،حرز()4(وظفورها،كنزبالونهافإن،الخئولبأناتي)عليكم:بقولهذلكعلى

للركوبالحميرواستخدموا،وغيرهالكلبيكابن،الخيلبأنسابخاضةكئبآاثؤرخينبعض

الحيواناتهذهؤصفتوقد،)ي!(الأغراضلنفساسئخدمتفقد؟البغالوكذلك،والتنفل

والبراذين،للتنفلوالبغال،للئغد)الإبل:بالقولشئؤونهمفيالعرباستخدمهاالتي

.)د!(والفرمللكروالخيل،للحوائجوالحميروالجمال

.914ص،دمشقمدينة،القلحاني)1(

.991ص،الإسلاميةالآثارإلىمدخل،الباشاحسن)2(

.272(ص،)12زقمبالأسواقالخاص!الملحقانظر)3(

.1153/،الأخبارغئون،فتيبةابن)4(

فتيبة،ابن،ئثئولهابعدفرسآهـلركب،المعركةئمث!وبقبلبغلآيركبكانأئه)رض(عليالإمامعنزوي)ك!(

.522/،الفرلدالعقد،رتهعبدابن،1242/،الأخبارغيون

.06و/،والمؤانسةالإمتاع،التوحيديحئانأبو)6(
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هذاالمختلفةغفودهافيالإسلامئةالولاياتفيالمسلمونوالأمراءالخلفاءورث

الأخضرالميدانمنجعلائهالذينئورالسئلطانإلىئسبفيماالرتكثونومنهم،الاهتمام

بعضفيالكرةاستخدمكما،)1(الحصىميدانوكذلك،الخيللترويمقمكانآدصثقفي

كثرةعلىأصحابهلاقةوتضا،والسئرعةاثراوغةفيللريادةوذلك،التدريبمعالأحيان

يقعإذ؟خفوسنحنوبينما،متاقريبوالعدؤ،ثغرفينحن)إئما:أجابهالخيلاستخدام

علىلهافدرةلا،جمامآصارتمرابطهافيتركناهاومتى...الطلبفيفنركب،الضوت

المعركة،فيوالفرالكرفيالانعطافبسئرعةأيضأ--لهامعرفةولا،الطلبفيالممتيرإدمان

والطاعةالانعطافشرعةوتعود،جمامهافيذهب،ال!عببهذاوئروضهانركبهافنحن

.()2(الحربفيلراكبها

التفيسةالخئولالس!وفأرياباستعمل،بهاوالعنايةالخئولبتربيةالاهتمامبابومن

بالقماشمكسؤةوهي،لغلمانهمالبغالوتركوا،بهميلحقوقنالأمراءولاستما،الأثمان

ولاسيما،الذهبلهاأصيفوزتما،بالفضةاثحلأةوالقوالب،الحسنةوالهيئة،التفيس

اختياربحسب،بالفضةلجمهموئحقى،الرراكيشعنفضلآ،السئلطانوأعوانلل!ثلطان

.الئمنى)3(ركبتهتحت،بالسئرجمتصلةحلقةفيبوسالاوئجعل،صاحبها

لمسوماتالأثمانفيا!هـلةالتفيسة)البغالالفضاةمنالأقلامأرياباستعملكما

السترجحولولجعلون،الفضةمنبشيءفحلأةغيرمدهونةوشروجثقالبلجم،الخئول

شبيهالجوخمنوفو...منهفختصرالسثرجبثوب)شبيهةوهي،()4(الجوخمنترقشينأ

ركبوافقد؟الضوفيةمشايخأفا،.()ل!(..قوسولاذنبيعلوهولاالضدر...المجؤفةبالعباءة

كانت،وملابسهاوالبغالالخئولأزياءأنال!ستابقةالئضوصفيالملاحظومنالكنابيش)6(...

2(

3(

4(

5(

6(

.26)-1026/،الكروبئفرئج،واصلابن،1957/،الرؤضتين،شامةأبو(

.267-1265/،الكروبئفرئج،واصلابن،165-164،الباهرالئاريخ،الأثيرابن(

.442/،الأعمثىصئح،القلق!ثتندي(

.442/،الأعشصئح،القلقثتندي(

4.42/،الأعشىضبح،القنقشتتدي،113-121ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن(

.443/،الأعئمىضبح،القلقشتثدي(
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هذهبينالئمايزحالاتمنخزء-نعتقدفيما-وهذا،تستخدمهاالتيالطبقةباختلافتختلف

وخضوصتتها.الطبقات

آلومنهم،العربئةالقبائلاندفعت؟وأنواعهاالخئولبتربيةالسئلاطيناهتماموبسبب

بلادمنطقةفيأحسنهاالجيادمنفامتلكوا،الجانببهذاالاهتمامفي،فضلوآلمهنا

المنطقة،فيالإقطاعاتمنعددعلىللخضول،فيهاالستلاطينرغبةواستثمروا،الشتام)1(

استحدثفقد،بالخئولاهتمامهبسبب،فحضد)2(التاصرالسئلطانأنإلىالرواياتوئشير

الخئولعلىللخضولالفائقةالمبالغتقديممهقتهكانت،)3(الإسطبلديوانسقاهديوانآ

كانتأراضيىومنها،ذلكفقابلالواسعةالإقطاعاتمنحهمبينما،القبائلتلكمنالجديدة

فضل،وآل!مهناملمن،القبائلهذهساعدتوقد،وحماةودمشقحلبلأمراءفقطعة

.لفماد(والبدويةالعربيةالقبائلطاعةفيتستبتوسطوةف!ةوامتلاكتكوينعلى

سعاروافىالمعيشةفستوى-9

فتقاريةتبدوحتى،البساطةفيهاتتمئل،الباديةفيالإسلامقبلالتاسحياةكانتلقد

الأغنياءبينؤضوحآأكثرفيهالطبقاتنظامفكان؟المدينةمجتمعاقا،مظاهرهافي

مكة.فيالحالفوكما،والفقراء

الاجتماعتة،العدالةعلىوتأكيده،الإسلاممبادئمنوانطلاقآ،الإسلامصدروفي

والطبقية،الاجتصاعتةالفروقمنالتخفيفعلىوالطوعصةالواجبةوالضدقاتالزمماةعملت

ومن،)ل!(عوائلهممنثراءهمالمسلمينمنبعصقؤرثفيما،عليهاالقضاءفيتنجحلم!مانأ

منوزاد،)6(المشروعةأساليبهالإسلامحذدالذي،المالوكسب،التجارةفمارستهمخلال

.185ص،المجتمع،رمضانأحمد،76ص،الإقطاعئةالنظم،طرخان1()

ابن،بعدهاوما،1453/والتهايةالبداية،كثيرابن،دمثقأمراءمن،قلاوونبنفخئدالثاصرالملكوفو)2(

.1134/،الرفوربدائع،إياس

.76ص،الإقطاعئةالنظم،طرخان)3(

.185ص،المجتمع،رمضانأحمد،932-2326/،السئفوك،المقريزي)4(

.1891/الأولاءحلية،الأصفهانيأبونعيم،وغيرهماعوفبنالرخمنوعبد،()رضغثانالخليفةومنهم)؟(

.07ص،جتماعئةلااالعدالة،فطبسئد)6(
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التالية،والتحريرالفئوححركةخلال،والغنائمالعطاءفيالتفاوتالاجتماعئةالفوارقهذه

الراشدينالخلفاءبعضجعلتما،الإسلامتةالعربيةللذولةكبيرةمالتةمواردحققتالتي

تكنلمالفرصةأنغير،الفوارقهذهمنالتخفيففيأملآ،اكويالعطاءاسلوبينهج

امئةبنيخلفاءئفكرلم،بعدئذالذولةمركزدمشقأصبحتوحينما،ذلكلتحقيقكافية

العافةالنهروفتبذلبسبب،الائجاههذامنالرأشدونالخلفاءنهجهالذيالعربيبالتهج

الفئوحبحركةفمثئغلت،الراشدتةالمذةفيمعهودةتكنلم،جديدةلحالاتالذولةوفواجهة

إزاءالذولةعنالذفاعومقتضيات،السئياسيوالتوشعالامتدادوفستلزمات،والتحرير

للقياداتوالامتيازاتالإقطاعاتمنحاسفوبتنتهجأنالأموئةبالخلافةدفعتما،الأعداء

منالذولةحققتهفيماباعلفمكانالذين،القوموعليةالدولةورجالوالوملاةالعسكرئة

عاصصةبصفتها،دمشقإلىالانتقالذلكعنفضلآ،سياسيومجدعسكريةانتصارات

السئياسيوالمجدوالرآحةالرغدحياةأهلهاوعاش،بهاالاهتماميقتضيأمر،الذولة

أمرأئقذ،الستابقةالمذةفي،الخصائصبهذهالاحتفاظأنإلىيميلونجعلهمتما،والعسكري

لبعضموطنآبائخاذهاأو،العتاستةالسئلطةعلىالتمردبحركاتذلكعنغمروقد،صعبآ

التيتلكمنها،السئياسيةوالئطمالإماراتبعضبظفور-بعدئذ-انتهت،رضةالمطالحركات

ئحقق-هذهالستياستةغفودهاغئر-وكانت،فتواليةبضورةكاملآأوذاتياىاستقلالآمارست

التي،الأراضيإقطاعبنظامتمتزتالتي،الاجتماعيةحياتهاوخصائص،العائةذاتتتها

وكانت،والرنكيةال!ئلجوقيةالفترةفيئروزآازدادتوالتي،المختلفةعضورهافيغرفت

مصالحهمتتصلممن،قليلنفربهاتمتعإذ؟الطبقيةالفوارقأسبابأبرزهذهالإقطاعظاهرة

التيدمشقعنعوضآ،حمصفيأراضيىالذولة)1(فجيرأقطعالدينئورفهذا،بالسئلطة

وحكمأقطاعأئوب)2(الذيننجمأيضأالدينئورمنحكما،أم541146!/سنةدخلها

عليها-الاستيلاءبعد-دمشقالعزيزأقطعفقد،نفسهالمنوالعلىالأئولئونوسار،)3(بعلبك

باليس!إلىئبعدهالذينئورنجد؟ولهذا،الفتنةعلىدمشقأهلوأرسل،الإفطاعبهذاالذولةئجيريرضلم)1(

بغدادإلىويتوخه؟يتركهانجده؟ولهذا،دمقفيالئلطةصاحبكانكونهيقنعلمذلكومع!حمصعنبدلأ

.237-1236/،الرؤضتن،شامةأبو،بهاليس!تقرال!تلجوقئةالفترةفي

الحنبلي،،1902/،الروضتينشامةأبو،شيركوهالذينأسدوأخصلاحوالدشاديبنايوبالذيننجم)2(

.227-4226/،الذهبشذرات

.1/92،الروضتين،شامةأبو3()
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الكركأراضيللتاصرالكاملالملكوع!ض،أم691هـ/95صلأسنةوذلك،العادللعف

،ام)1(626228!/سنةدمشقعلىللاستيلاءوذلك،والشتويكوالأغوثوالضلتوالبلقاء

)2(.المماليكعهدفيالحالنفسواستمر

الذولةرجالمنللضذنئينكانأسواء-الإقطاعنظامان:القولإلىتخلم!؟تقذتمتما

العضور-غئررواتبهمعنللتعويضأواكلفأةبابمنلهمفنحتوالتي،العسكرئينأم

الطبقية،الالروففيهذاوانعكس،الأفراددخلفيالتفاوتأسبابمنفهمآسببآكان

قدوغيرهم،الإقطاعأصحابمنمنهمالأغنياءفكان،العافةالتاسحياةفيظهرتالتي

كانفقد،مكؤناتهضمنالأخرىالطبقاتمنوفوائدهوألوانهتعذدهفيبطعامهمتميزوا

لناوصففيما،)"(وطابلذماوكلوالألبانوالفاكهةوالحلوياتالفخومأنواععلىيحتوي

ذلك.)4(طولونابن

على،والميسورلنوالئخارالحتهاممن،دمشقأهلمنالأغنياءعلىالبذخحياةتقتصرولم

كخزءالفخمةالفضور-ببناء-كذلكتمتعوابل،طعامهمموائدوأسبهةالمالتةالإقطاعبوارداتالمئع

كانفمثلأ،المملوكيالعهدفيجليواضحأبشكلذلكبرزوقد،عاشوهاالتيالئرفحياةمن

وقتئة،الأفرشةبأحسنوقرشتة،أم668268!/سنةبيبرسال!هرشتدهالذي)؟(الأبلققصر

ؤسمترد،والأبيضبالأسودئؤنتأسدبمائةزخرفهأئهزويحتى،الرآئعةوالتماثيلالستتائربأجمل

الخامس.الفصلفيومفاخرهاوهندستهاالفصورهذهطبيعةعناخرىتفصيلات

وحياتهمالمالتةوارداتهمفيتضئلتقددمشقفيالأغنياءطبقةخصائصكانتوإذا

هذافيعنهالكلامتقذمقد،الطعاممنبلونتختصنكانتالؤسطىالطبقةفإن،المعاشية

الخامس.الفصلفيفنتناوله؟وانماطهاوالئئوتالذورطرازأقا،الطعامبموضوعالفصل

الإسلاميةالفرائمقفعاناتهممنخقفتفقد؟الذمشقيالمجتمعطبقاتمنالفقراءأفا

الواجبةوالضدقاتالزكاةبهاونعني،الاجتماعيالئكافلمفهومضمنتقعالتي

.تيروتطبعة،641/،المختصر،الفداأبو(1)

.77ص،المتتابعةالدؤلأدب،الباشا)2(

.22،442،045صه،القسيالفتح،نيالأصفها)3(

بعدها.وما،4صا،الخواتمفصى،سابقأذكرناهاالولاثممنأنواعآطولونابنوصف)4(

.335-354ص،الظاهرتاريخ،شذادابن)ك!(
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البنداريذكرفيما،الكفايةالىأوصلهمحئى،طعامهملفميسئرالذيالأمر،والطواعتة

!ان.)..:بقولهالكفايةمنالحالةهذهإلى،أم574178!/سنةالذينصلاحناثبكتائب

.يستحفونها()1(لاأغنياءالضدقاتأرياب

الستلعأسعارفإن،فيهالطبقيةإلىئشيرالحياةمظاهرفىالئاساختلافكانوإذا

تتعلقالتيتلكولاسئما،المعيشةفستوىإلى-بدقةئشير-الأخرىهياثوخمفينورواتب

عشربخمسةالقمحمنسعرالأردب)2(إنأ:العمرياللهفضلابنيقول،الغذائئةبالمواد

ذلك،منأكثرفيبلغ؟الأرزاقا،التموذجهذاعلىالخئوبويقتة،بعشرةوالشتعير،درهمآ

اختلافبحسبسعرهيختلفوالذجاج،درهمنصف)فى(الرطلفسعر،فاقلالفحمواما

،واحد)"(بدرهمفوماومنها،يزيدوقد،بثلاثةفوماومنها،بدرهقيقفجئده؟أحواله

،أولادأريعةمنمكؤنةدمشقتةلأسرةالشتهريةالحاجةأنفلادة)ل!(نقولاالأستاذويرى

ضورته:ماالمملوكيةالمدةمنالبيتواجرةالثيابثمنباستثناء

بالذرهمالتمنبالكيلوالكفيةالماذة

7500.61لقمحا

2100.3رزلأا

2157.2نيلقطاا

2141.21لئخوما

786.21لسئكرا

0157.53الريت

7)6(.86-الخضار

.157ص،الثتاميالبرقسنا1()

،عئان،العسليكاملترجمة،الاسلاميةوالأوزانالمكاييل،هيتسفالتر،كغم6096/ئاويالأردب)2(

.58ص،0791

.33ص،المكا،هتس،85.1ئساويالرطل)د(

.182-018"/،الأعشىصئبح،القلضثتتدي،84ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن)4(

.146ص،دشق(اد

.146ص،دمشق،قلادةنقولا)6(
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غيردرهمأ،65علىقليلآيزيدماتكلفالشتهرفيالأسرةنفقاتمتوشطفإن؟وعليه

تمرالتيالاستثنائيةالنهروف-الاعتباربنظر-يأخذلمالواردةتقديراتهفيزيادةالأستاذأن

تفسئيأو،الالبيعتةوالكوارثالرزاعتةوالأويئةوالمجاعةالجدبكأوقات،المدينةفيها

مئولمعهيتعذزالذيالأمر،دمشقلهاتعرضتماكثيرالتي،الحربظروفأوالأمراض

ابنذكرهماإليهذهبناماويؤئد،الأحوالكلفيزيادةالأستاذإليهاذهبالتيالئقديرات

حي!ث؟العادلعهدمن،ام595891!/سنةدصثقلهتعرصتالذيالحصارفيأته،واصل

.()1(الموتتمتواماالغلاءمندمشقأهل)ونالالأقواتقتت

الاحتكار،يسودحيمث،معقولةغيرأسعارآالستلعئسحلالضعبةالطروفوفي

الغذائيةالموادأسعارتضاعفتإذ،القحطويتفشئى،الجوعويعتم،الغذائيةالموادوتختفي

إلى:يرتفعالمثالسبيلوعلى،المرآتمئات

المئوية()بالئسبةالاشعارارتفاعالمادة

1555-007لقمحا

1555-006لشثعيرا

004-051رزلأا

0018-005لفخوما

005)2(لسئكرا

تتسمواطئةتمستوإلىالستلعأسعارفيهتتجهوالاستقرارالسئلمأوقاتأنغير

القحمكيلوسعرويصل،الذرهممن2100.القمحمنالكيلوسعريصلحتى،بالرحص

الطروففي،الأسعارفيالاستقراروعدم،التفاوتهذاعلىويناء،الذرهم)3(من5105

حالاتتبدو،الغفومعلىالاجتماعئةوالطبقاتالذمشقئةالأسرةلهاتتعرضالتيالمختلفة

وعدم،الفتنأيامفيوالجوعالفاقةحالات،الأمنوسيادةالاستقراراتامفيالرخاءمن

.الكوارثوانتشارالاستقرار

.01003/،الكروبئفرئج(1)

.941ص،دمشق،زيادةنقولا2()

.461ص،دمشق،زيادةنقولا3()
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ومناصبهم،مواقعهمباختلافالمواطنينفئاتيسودكانالذيالمعيشةئستوىئبئنوحتى

الجانب،هذافيالفمرياللهفضلابنطالعناوقد،رواتبهممقدارعلىالئعرفالأمربنايقتضي

،دينارأوخمسينمائتينيتقاضىحيمثجميعأ؟الرؤاتبيفوقالشتهريالوزيرراتبان:فقال

فكانوا؟الفلماءأفا.الأقواتمنحضتهإلىاضافة،دينارآخمسينالقاضييتقاضىبينما

العسكرئينرواتبكانتحينفي،مدارسهمإلىاثسندةالأوقافعلىءالشتيبعضيعتمدون

القياداتكانتحينفي،درهمآ025يتقاضىالفرسانفابسط،مسؤولياتهمباختلافتختلف

راتبأنيتب!ن،الستابقةالففورفيالفرسانرواتبمعويالمظرنة،ا(درهما075تتقاضى

.الممضلجوقي)2(العهدفيراتبهعليهكانمايفوقالمملوكيالعهدفيالفارس

فيبقائمةزيارةالأستاذزودنافقد؟ورواتبهمالأخرىالمهنأصحابيخمنفيمااقا

كالآتي:المعنىهذا

العملأصحاب

الالبيب

المدزس

الإمام

المؤذن

المحدث

المعيد

الئلميذ

القارئ

الحئال

.1،52،66اهص،الأبمارمسالك(1)

.د20ص،قتصاديلااالئاهـلخ،آشتور2()

.471ص،دمشق،زيارةنفولا3()
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مرافقهافيالعاملينالموخمفينبعض)عانةعلىتحرصالذولةكانتالرؤاتبجانبلهالى

المستشفىتمحهكانتماذلكعلىللذلالة،القمحمنوالمشاهراتالأرزاقمنبكمتاتالعاقة

الآتي:الوجهعلىوهي،والرؤاتبالأرزاقمنثنتسبيهادمشقفي،القيمري)1(

الواحدبالمكيال-احصتةالمثنهريائرتبائوطف

واحدإلىنصفمن003الأطئاء

نصف04ناظر

نصف45كخال

سدص13خدم

سدس51تعدامسا

ئلث26صيدلي

ال!ثثعير(من)وواحدواحد06الوقفناظر

ثلث04إمام

شدس13بتاء

شدس)2(8نقالون

تسهمللأفرادالمعيشةمستوىان:إلىنخلص،الناسبحياةصلةلهفيماالقولوختام

الستلعومقاديرالمالتةوالوارداتالرواتبمقدارعنفضلآفهي،فختلفةعواملتكوينهفي

وأعمالجينواتالفقراءئمساعدةوالشثغورالاجتماعيالتكافلفإن،والاستقراروالأمن

المعيشةمستوىتحسينفي-الأخرىهي-ئسهموالأغنياءالميسورينمنوالتقوىالبر

الخروبكاوقاتوأسبابهاحالاتهائمختلف-الاستثنائيةالنهروفاما،الفقيرةللالبقات

حالةعلى-بعيدحذ-إلىئؤئر-لاشلث-فهي؟-وغيرهاالأمراضوتفشتيوالكوارث

المعاشي.المستوىوازدهارالاستقرار

.1243/،الجوهرئةالقلائد،4ولونابن،13702/،والثهايةالبداية،كثيرابن1()

(2)*اه،أثهول.2،"ء4*ألا3+هه"أ.ثا+أ3لا3،ثهـأ.!.016

172
http://www.al-maktabeh.com



الرآبع:الفصل

الاجتماعيةالحياةمنصئور

:والاحتفالاتلاعيادا-أ

رجبليالي،)النخر(الأضحىعيد،الفطرعيد

،الزواجحفلات،الطفلختان،رمضانشهر،وشعبان

.والأحزانالمآتم،الطفلولادة

الت!لية:وسائل-2

الفعب،والصنولجانبالكرةالفعب،الخيلسباق

إلىالخروج،الأخرىالألعاب،والبئدقبالقبع

واثوسيقى،الغناء،الظلأخيالي،الصنيد،ائنتزهات

.صئورأخرى،والعاقةالخاصنةالقصتصمجالس
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الإجتماعيةالحياةصئورمن

فيوالتهووالأحزانالأفراحفناسباتمنشتىبأنواعالذمشقيةالعاقةالحياةزخرت

فقذمتها:فيوتأتي،الإسلامئةوالأمصارالمذنمنكغيرها،المذةهذه

:والاحتفالإتالاعياد-أ

،الأخرىالأديانمنكغيرهم،الخاضةأعيادهمالمدينةهذهفيالمسلمينللعربكان

بتلكيليقالذيبالشتكل،وابتهاجهمفرحتهمعنفعئرينبهايحتفلونفناسباتوهي

ياتي:ماأهفهاومن،عيادوالأسباتاك

الفطرأ-عيد

بزكاة-عادة-الاحتفالويبدأ،!)1(الرشولعهدإلىالعيدبهذاالاحتفاليرجع

الضلاة)2(،مراسيملأداءالمسجدفيالمسلمونيجتمعبعدها،العيدصلاةتسبقالتي،الفطر

منازلهم.إلىينصرفونئتم

علىوالتصذ!،الجديدلئس،المسلمينعندالفطربعيدالاحتفالمظاهرومن

والقهوبالتسليةأنفسهمعنللئرويجالعيدفرصةينتهزونالمسلمونوكان،والتزاور،الفقراء

يتخقلوقد،فذةقبللهاالئهئؤيتتموالتي،)3(الأطعمةبعضتناولعلىوالإقبال،ا؟ح

عبرالفطربعيدالاحتفاليةالصحورهذهدمشقوعرفت،اثنتزهات)4(إلىالخروجذلك

تحقق،(الثرمذي)شننالضحيحالجامع،الترمذيئخمدعيسىابن،2236/،الئخاريصحيح،الئخاري(1)

بعدها.وما،15،ص/،ت،ب،الإسلامئةالمكبة،شاكرئخئدأحمد

،الترمذيشنن،الترمذي،يخطبونئئم،الخطبةقبلالعيذينص!ةئصلون،وغمربكروأبو،!الرشولكان)2(

/2141.

.13صه،7591،القاهرة،الإسلامئةالحضارةتاريخفيدراسات،باشاحسن)3(

.18ي-18صه،الخطيرةالأعلاق،دمشقأهليرتادهاالتيوالمزاراتالمتزهاتشذادابنذكر)4(
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،الشتأنهذافيالفاطمئين)1(احتفالاتمنجانبآالأخبارلناروتإذ؟اثختلفةغضورها

من،الرتكئيناحتفالاتمنجانبآواصلابنلناروىبينما،الستلاجقة)2(شأنوكذلك

يوموفو،العيديوم)ففي:قالإذ؟الديننورعهدفيالفطربعيدالاحتفالذكره؟ذلك

لطعن،بدمشقالشئماليالأخضرالميدانإلىالمعتادالرسمعلىالذينئورركب.الأحد..

المنبر...بؤضعوأمر،الأخضرالقبليالميدانفيلهفضربت،وأمر،)3(القبعورمي،الحلق

العيد،منالثانياليومفيالاحتفالوصففيواصلابنوشتمر،()4(العاتمالسماطمذئتم

،الميدانودخل،واصحابهخواصهمعالاينئورركب،شؤالثاني،الاثتين)يوم:فيقول

تكون)وهل:الاينلئوروقال-ئسايرهأمرائهأكبرمنوفو-مودودبنالدينفماموالأمير

فإنشهر؟بعدفناتكونهلوفل:الذينئورفقال،إ(؟المقبلالعامفياليومهذامثلفنا

التيالضورةلناتتكؤنواصلابنأوردهاالتيالئضوصمنسبقوتما،()؟(بعيدةالستنة

العاقةالولائمفيأسمطتهمإلىاشيرفيما،السئعيدةاكسبةبهذهوالأمراءالحتهامفيهايحتفل

هذهفيفرحهمعنللئعبيروسانلهموللأطفال،المنتزهاتفيومسراتهم،والخاضة

وششدرون،الأطفالفئضحكون،بالستوادجسدهماصبغاوقد،ولدانفيخرج،سبةاك

.)ل!(بيضةبيضةكلمةوئرددون،والقفزبالرقصالكبارإحسان

يرتدونفمإذ؟فيهايلبسونهماخلالمناكسبةبهذهفرحتهمعنالضوفيةئعئركما

فستطيلالقتادوفو،كلاهائسفونهمازؤوسهمعلىويضعونفضفاضأ،أبيمقثوبآ

يقومونوكانوا،خضراءعمامةالكلاهافوقفيضع؟الرتاطأوالخانقاهشيخاقا،الشكل

.فطرلة)7(فوسيقيةنغماتعلىأنفسهمعلىفيدورون،إيقاعيةبحركات

بعدها.وما،1/094،لخططا،المقريزي(1)

بعدها.وما،176ص،المصريالمجتمع،عاشور،بعدهاوما،1094/،الخطط،المقرلزي)2(

أحمد،1218/،المئئوك،المقرلزي،الئعبةفيئستعملالذيالهدفالاصطلاحيومعناها؟ئركئةكلمةوهي)3(

.392ص،المجتمع،رمضان

.31ص،المثمامقالبرقسنا،البنداري،261-1026/،الكروبففرئج،واصلابن)4(

.228ص،الذريةالكواكب،شهبةقاضيابن،262-1261/،الكروبففرفي،واصلابنا!(

.6392/،الثئامخطط،عليكردئخمد)6(

.)57(ورقة،الغضورئخذراتمخطوطعننفلأ،248ص،المجتمع،رمضانأحمد)7(
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أتهم،التاسوئعظمالعوائمقتلمنالممئعيدةادسبةبهذهالاحتفالاتئابعةمظاهرومن

الفروسيةبمئوروفعالياته،وتلريباته)2(العسكرئمشاهدةللتمتئع،ا(الأخضرالميدانإلىيتجهون

جبلعلىتقعالتيالرتوةإلىلمسارتهماستكمالآالتاسمنبعضيذهبكما،اثختلفة

بأنواعه.ا!لإحالتهوفيهائمازسالتيالجميلةالمنتزهاتمنالأخرىهيوالتي،)3(قاسيون

:لتحر(ا1ضحىفىاعيد-2

ئبدأإذ؟!)د(الرشولعهدفنذ-عادة-المسلمونبهايحتفلالتيالأعيادأهتموفو

الولائم،ئقيمونئتم،)5(تعالىاللهإلىتقرئأ،الأضاحينحريتلوهائم،العيدبصلاة

تحضيراكسبةبهذهالاحتفالصورومن،مستحقيهاعلىالمتدقاتبأنواعويتصذقون

المختلفة.بصورها)6(الحلوىوضنع،الجديدةالملابس

)يقفأنالعصرصلاةوبعيد،العيدهذامنيومأ!لفيدمشقأهلعادةمنوكان

وفدفيهايقفالتيالساعةلبركةالتماسأ،رئهمإلىداعين،زؤوسهمكاشفين،أئمتهمبهم

عراللهإلىفتضرعينداعينواقفينيزالونفلا،بعرفاتالحرامبيتهوحجيج،وجلعرالله

الحافي،نفروئقذروا،الشئمسقرصيسقطأنإلى،متوسملين،الحرامبيتهويحجيج،وجل

أن-وجلعر-اللهإلىوداعين،بعرفاتالعظيمالموقفذلكخرمواماعلىباكينفينفصلوا

أهلمنقسميتوخهوكان،ذلك()7(فعلهمفيالفئولبركةمنئخليهمولا،إليهائوصلهم

نا،مكةإلىالذهابيستطيعوالمالذينوفم،الحجموسمفيالقدسإلىوأطرافهاالمثمام

العيد)هـ(.ضحئةئضخون

.78-77ص،الأنامئزهة،البدري(1)

،انماظر(أبدع)فو:بقوله،وصفأروعخبيرابنوصفهوقد،الحصاميدانجوارههـالى،القلعةفربويقع)2(

.ام339طبعة،277ص،الرحلة

بعدها.وما،18صا،الخطيرةالأعلاق،شذادابن)3(

.2041/،الترمذيسئنن،الترمذي،2436/،الئخاريصحيح!الئخاري)،(

.131-13هص،الحضارةتارلخفيدراسات،باشا)5(

.926ص،الحضارةتارلخفيدراسات،و،خرونعاشور)6(

.601ص،الرحلة،بطوطةابن،264ص،رحلة،خبيرابن)7(

.55ص،نامةسفر،خسروناصر)8(
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اثنتزهاتإلىللخروجفناشةالعيدمنيجعلونأناسففناك؟اخرىجهةومن

الممتعيد،العيدباتامللتمئعوغيرها)1(الأخضروالميدانالرلوةومنها،والبساتينالمبورة

والمتعة.الئزهةتحقيقأجلمن،الجميلةوالمناظرالمزارعبجوار

وشعباق:رجبليالي-3

شهرفيمنالأتامبعمقفي-دمشقأهلومنهم-الشئامأهلاحتفالالرؤاياتتناقلت

هذهتوزعتوقد،رمضانشهرلبركاتاستقبالهممنخزءوهي،وشعبانرجب

شهرمنوالأولى،ومنتصفه،رجبشهرمنالأولى:وهي،لياليبأريعالاحتفالات

فيالئارفيهائوقدونلأتهم،الؤفودلياليباسمالتاسعرفهاوقد،وفنتصفه،شعبان

الذهبمنأوالطفي،والمثئمعوالقناديلبالئنانيرمتقئلةصحونهاوحول،والمساجدالجوامع

هـئنشد،المسجدفيالحاضرينإلىوالحلوىالطعامئقذخ!المأسبةهذهوفي،والفضة

نأدون،اللأحقةاثددفيالتياليبهذهالاحتفالواستمر،)2(الفيلفنتصفحتىالمنشدون

الثتعبي.الجانبعلىاقتصرتبل،الفاطمئينائامفيكانالذيالرشميئالمظهرتأخذ

يقرأحيثا؟فيهاخاص!دينيطابعذاتأخرىبمزيةشعبانمنالئصفليلةوتختص!

الإمامئلقي؟ويعدها،مرآتثلاثياسينشورةالعشاءبعد-دمشقأهلومنهم-الشتامأهل

)توقذ:فيقول،الجامعفيئوقدماالرئوةشيخويذكر،شبحانه)3(اللهإلىبهيتوخهدعاء

ئوقدماغير،دمشقئةقنطارآبخمسين،قنديلألفعشراثناشعبانمنالئصفليلةفيالتار

علىنتحقظ-التص!هذاننقلإذ-لىاتنا،()4(والرئطوالخوانقوالئربوالمساجدبالمدارس

لكئرته.ذلكئؤئدلاالحالواقعلأن،المصابيحمنئوقدتمافيهدبهرما

قضةبقراءة،رجبمنوالعشرينالستابعباليومفيهايحتفلونأخرىليالوفناك

الأطعمةعنفضلأ،الحلولاتبتوقلعالأطفالقيامذلكيتخللئتم،(+والمعراجالإسراء

.78-77ص،لأنامائزهة،البدري،بعدهاوما،181ص،الخطرةعلاقالأ،شذادابن(1)

.1/1465الخطط،المقريزي)2(

.241صاالمجتمع،رمضانأحمد،292د/،الشئامخطط،عليكردئخمد)3(

.391صالذهر،ئخبة،الرتوةشيخ)4(

.183ص،المصريالمجتمع،عاشور،2292/،خطط،عليكردئخقد)5(
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قدالفاطميينانويبدو،ومصرالشئامغمومفيموجودةكانتالاحتفالاتوهذه،الشتهئة)1(

ومن،الرنكئينبمجيءالحالهذهاختفتوقد،الرشمتةالأعيادمنوعذوهاعليهاأكدوا

صفةلهيكنولم،الشتعبيالجانبعلىبهاالاحتفالفاقتصر،والمماليكالأئويئينبعدهم

الفاطمي.العصرفيالحالهوكما،رسمية

:رمضانشهر-4

خاضةمكانةلهكانت؟ولهذا،الفرآننزلفيهإذ؟كثيرةبفضائلرمضانشهرتمتع

الطعامفستلزماتبتهيئةالكريمالشتهرلهذاالاستعداديتئمإذ؟المقذشةالذينئةبكرامتهتتصل

غرفثا،رمضانشهرخلاليومكلفيدمشقأهليتناولهاالتيالحلوىوأنواع،المناسب

)ومن:بقولههذابالوطةابنذكرفقد،الأفورهذهفيوالمهارةالتدبيرخسنمنعنهم

الأمراءمنكانفإن،البئةوحدهرمضانلياليفيمنهمأحديفطرلااتهدمشقفضائل

وكبارالئخارمنكانوقن،عندهيفطرونوالفقراءأصحابهيدعوفإئه،والكبراءوالقضاة

دارفيليلةكليجتمعونفإتهم،والباديةالضعفاءمنكانوقن،ذلكمثلصنع،الممئوق

للتص!فتابعتناومن،جميعام)2(فيفطرون،عندهبماأحدكلويأتي،المسجدفيأو،أحدهم

أفرادبينالتعاونإشاعةفيوأثرها،رمضانشهرفضائلنستخلص،بالوطةابنأوردهالذي

خلالمنذلكلنابداوقد،الاجتماعيللتكافلالإ/سلامدعوةفتمثلين،الواحداثجتمع

دمشق.فيالاجتماعتةالطبقاتلغفوماثختلفةالموائد

وئعقق،منهاالئاسحاجاتلتلبيةلهاللأزمةبالبضائعالشئهرهذافيالأسواقوئزؤد

خلالدمشقفيال!ثتضاعينشوقفهذا،وفدسيتهرمضانشهراحترامعنتعترالتيالذلالات

وجوانبالمحاذواجهاتعلىالفوانيسبتعليقاحتفالهعنئعلن،ابرك)3(الشتهرهذا

.ا؟ركالشئهرلهذاتحية،)د(الحوانيت

.111ص،الشذسثةالمروج،كنانابن1()

.501ص،الرخلة،بطوطةابن2()

.243ص،المجتمع،رمضانأحمد،157ص،الئذورمطالع،الغزولى)و(

.243ص،المجتمع،رمضانأحمد،912ص،الثئاممحاسن،البدري)4(
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الشتهر،هذافيالكريمالفرآنأبنائهمأحدختمإذاأنه،دمشقأهلعاداتمنوكانت

الحاضرينبينخطيآالضبييقومبعدها،شئئوخهمنوجماعةالقاضييحضرهاحفلةلهئقام

الرطبةالفاكهةتقديماكسبةهذهفيالاحتفالمظاهرومن،لفموشكرهفرحتهعنمعئرآ

المحيطةالقناديلوئسرج،المسجدوسطفيئوضعالتيالكثيرةالشئفوعوئوقد،واليابسة

الكريمالفرآنختمحفلةوتستمر،الشئفوع)1(عليهغفقتبمساميروالمثتتة،المسجدبمحراب

محرابجوارإلىويجلس،الألوانفختلفةفجزيةكسوةالضبييرتديإذالئحو؟هذاعلى

فيوالضبيوالنساءالرخالمن،بالحاضرينالتراويحصلاةليقيم؟شيخهليحضر،المسجد

المنبر،إلىوئوصلونه،المسجدستذتةيستقبلهالمحرابمنأخرجفإذا،ال!ثثفوعوحوله،المحراب

جزءآاكملواإذاحئى،القرآءيدهبينويجلس،فسلمآالحاضرينإلىوئشيرفبتسمأ،فيستوي

منوقسم،المنبردرجاتعلىيذيهمبينالخطبةوئلقي،الضبييقومالكريمالقرآنمن

منفصلكلعند،يارلثبارلث:أصواتهمويرفعون،أيديهمبينالشتمعئمسكونالحاضرين

الحفلاتهذهمثلفيالقاضيويخص،الضبيفينزل،القراءةمنينتهيحتىالخطبةفصو!

بمشاركته.المحتفلينمنوإسهامآ،لهتكريمآ)2(وحلوىحافلبطعام

بينوالحلوىالأطعمةبتوزيعوالأفرادالخيريةالمؤشساتتنهضرمضانشهروفي

الضالحتة،فيالحنبلتةالمدرسةعنزويفقد،خاضةبضورةمنهموالفقراء،المجتمعأفراد

الشتهر)فى(.هذافيالطعامبتوزيعتقومكانت

فلنسوةيرتدي،فضحكةبضورةرجلبخروجفيهالفرحةئعلن؟بيوقينالعيدوقبل

،اثلو!بالخرزفزئنحماروأمامه،عليهيدقدثيدهوفي،ذنبأعلاهافيطويلة

ألعابهعارضأ،والشئوارعبالأزقةالهيئةهذهعلىفيدور،الملونةبالمناديلالرآسوفعضب

البريدبابفيتقام؟رمضانشهرمنيومخرموفي،العيد()4()جحشويسفونه،ورقصه

الأطعمة.بأنواع(ايحافلةمأدبة-الأمويالجامعأبوابأحد-

.3،ورقة،الفصئورئخذراتمخطوطعنفقلأص"24،،المجتمع،رمضانأحمد)1(

34.ورقةالفصئور،ئخذراتمخطوطعننقلأ،344ص،المجتمع،رمضانأحمد)2(

.11صا،ال!ندسئةالمروج،كنانابن)فى(

.248عر،المجتمع،رمضانأحمد)4(

.248ص،8لمجتمع،رمضانأحمد،136ص،المثئاممحاسن،البدري)؟(

http://www.al-maktabeh.com



شارعفيالبضائعهذهيستقبلونالذينمصرئخارإلىئصدردمشقأنبالذكروالجدير

الريتمثل،دمشقبهاتشتهر،وفتنؤعةفختلفةوهي،للفستهلكينليعرضوهاالتصر،باب

...إلخ.والفستقوالقوزوالجوزوالضابون

الفيلفي،المساجدفيوالأدعيةالمواعظإلىدمشقأهليستمعرمضانشهروفي

مظاهرومن،والتولةللغفرانطلبأتعالىاللهإلىتوخههمعنئعلنحالوفو،والتهار

وقتالقلعةفيطبلخانةبضربأمرزنكيالذينئورأن،فيهوالضائمينرمضانشهرتكريم

.كبيرا"1(أجرآلصاحبهاخضصوقد،الضائمينلإيقاظالسئخر،

:الختانحفلة-5

فيما،الضخيةوالوقايةوالطهارةالئظافةمظاهرمنبصفتهالإسلامشتةتقليدوفو

ولدهيختنأنيفضلالمسلمأنوالعادة،والممئتةالحديثمنوالمروتاتالآثارإليهأشارت

.آخرول(إلىشخصمنتختلفونفقاتها،الآخرينالأطفالبمعتة

تقامإذ؟بأتامالولادةبعديكونوقد،مبكرةسنفيالختانيتئمأن-ايضآ-العادةومن

،الطعامأنواعبكلالراخرةالأسمطةوئقذئم،والأصحابالأقاربيحضرهاباثناسبةحفلة

فيبهئطاف،)3(العريفلهئقالرديفووراءهدابةعلىهـلركب،بالحليالغلامئزئنئئم

بهايسير،عقافهاد(يدهفيأحمربطيلسانمكفلآ،الالرقمشايخكبيريتقذمهم،الشتوارع

.وال!بول)7(الذفوففيويضربون،الأعلاميحملونأمامهسائرونوفم،جماعتهعلى

ويحملون،زؤوسهمعلىالخوذئلبسون،المضحكينمنطائفةالمواكبتلكوئرافق

،،?رر،*ءمص
،الجموعوراء-عادة-ويسيرون،والرماحبالسيوفبعضهمويبارزون،والتروصالسيوف

لهئقال،الباديةعربنساءملابسولرتدي،ظهرهعلىجملآيقودرجلالموكبآخروفي

.12992/،والتهايةالبداية،كثيرابن1()

.923-238ص،ت،ب،تيروت،النعمانئؤشسة،الأخلاقمكارم،الطبراني)2(

!اأ7ءهث!"6ل!3،لالأثهأح4لا،.4أح++*4ح3!3لا3لاا+ثه+ولول7هلاع+ول6!"1591،!!33.؟.!-35!ح.

.701ص،الئذورمطالع،الغزولي)3(

.11016/،العربلسان،الضولجانهيمنظورابنوئعرفها،المعوخةالعصىوهي)4(

.1248/،6291،حلبتاريخفيالذصبنهر،الغزيالذينكامل)5(
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صنوجام)1(بيدهأمسكوقد،)عبلة

.)عراضة()2(

الموكبوئسضى،المختونإلىيصلحتىبهيرقص،

التبويالمولدقضةوئتلى،الغلاممنزلإلىيعودون،الطوافمنالانتهاءوبعد

الاحتفالاتهذهمثلفيئهدىانعليهالمتطزفمن،)3(الطفلئختنختامهاوفي،الشئريف

دينآذلكويكون،والغلأتوالأرزالستمنمنكثيرآشيئأوأصدقائهأهلهمنالحفللصاحب

عندهم.ثلة)4(المطالحفلاتفيإليهمئعيدهعليه

زويماذلكئؤيد،والأفراحالأعيادئمناسباتبعضهمعندالختانحفلاتتتزامنوقد

احتفالأقيمحيمث،ام956173!/سنةالفطرعيدفيإسماعيلولدهختقاتهالاينئورعن

،البلد...()؟(وزين،جماعةمنهموختن،للأيتاموكسوة،الضدقاتمنكئيرآ)وأخرجكبير

،ائامآ()6(دمشقمحاذوغتقمت،الأمرلهذا)واحتفلنا:بقولهنالش!بهذاشامةأبووئضيف

إلقاءمنلناتبينماوهذا،قصائدهمتظمفيللشئعراءفناسبةالختانفناسباتتكونوقد

فيها:جاءحيمث؟اكسبةبهذهقصيدتهالأصفهانيالذينعماد

وطهرفطر،انعيد

فيهللثكلاهما

بالتهانيوفيهما

منهاطلبطهاز
نامطهرعلىنجل

العادلالملكمحمود

ونصرقريبفتح
هناءوأجرحقآ
م!تمرلنارسم
وذكروفرعأصل

نحرمنكزكاله
الأغرالكريم

.3135/،العربلسان،منظورابن،دخيلففو،الأوتاردووالضنجالذثوفوالعربيالمخبج1()

.253ص،المجتمع،رمضان(حمد،6283/،والعاداتالأخلاق،شخاشيروئخمد)2(

1.248/،الذهبنهر،الغزيالذينكامل)3(

.6287/،النئامخطط،عليكردئخشد)4(

.276ص،7691(،)أنقرةشوللمعليتحقيق،حلبتاريخفيالطلبئجة،العديمبنغمرالقاسمأبو)5(

.1/577،الرؤضتين،شامةابو)6(
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(تقرىالغئونالصنالحالملكويابنه

:الزواجحفللات-6

المذنمنكغيرهادمشقفيبهائحتقلالتيالسئعيدةالاجتماعيةاكسباتمنوهي

إنهاءفيكبيردور"الخ!بة"بالمعروفةللمرأةكانتالشتعبتةالطبقاتفعند،الإسلامئة

تحتاجهاالتيالثوازممنوغيرها،والئخورالغطورببيعتتظاهركانتإذ؟الخالويةمهقة

الأوقاتفي)2(الحريمأسرارعلىوالاطلاع،الئئوتدخوللهائتاحويذلك،المرأة

والراجح،الرواجينويالذيالرجلعائلةمعجفودهائوحد-ذلكفي-وهي،)3(المختلفة

تكليفكانورئما،والعشرينالخامسةوإلىعشرةالخامسةسنفيللرؤاجئؤقلالفتاةأن

الجمالتةفواصفاتهاعلىللاطلاعمعروفةطريقةللزائرينوالحلوىالشتراببتقديمالفتاة

والجماليةالجسميةالفتاةفواصفاتحقيقةعلىالتعرفيتئم؟وأحيانآ،البيتيةومهاراتها

النئساءاد(.حضامإلىئمرافقتها

،الفتاةخطبةعلىئقدمحين،ومعارفهأهلهبمساعدةالرتجليقطعهاخطواتوتلك

لمعرفةالمخطويةالفتاةأهليسعى؟أخرىجهةومن،اختيارهافيالقناعةتتحققلكي

ومنزلته،المالئةوفدرته،وأصالتهشفوكهعنالاستفسارخلالمن،الخاطبأخلاقية

.)؟(معارفهويينمنطقتهمن،الاجتماعية

رسمي،بشكلالخالويةعمليةتتتمحتى،أيضأالفتاةعندالقناعةحصلتإنوما

ونفقاته،وتكاليفهالرواجمستلزماتعلىللاتفاقالمخطولةالفتاةدارإلىالفتىأهلبؤضول

ئموافقةإيذانآالفاتحةشورةئقرأالأفورهذهعلىالطرفاناتفقمافإذا،وغيرهالمهرمن

.)"(الموضوععلىالالرقين

.1/577،الروضتين،مةشاابو(1)

.223ص،الإسلامتاريخفىئخوث،عاشور)2(

.926ص،المجتمع،رمضانأحمد،6284/،والعاداتالأخلاق،شخاشيروئخمد)3(

.926ص،اثجتمع،رمضانأحمد/)4(

.6284/،والعاداتالأخلاق!شخاشيروئخفد)3(

.922ص،المجتمع،رمضانأحمد)6(
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في،الروجةوأهلالروجأهل؟الطرفانإليهوصلماعلىالآخرونيتعرفوحئى

بمئذنةالمعروفةالمئذنةخلالمن،الأمويبالجامعالأمرإعلانيتئم،ولذيهمابزواجالموافقة

فييتتمالذيالعقد)2(حفلةوقتوئقرز،الخالولةخواتمقبادليتتمأنبعد،)1(العروس

.)3(الأمويالجامع

فناسبة)التعاليل(ئسفونهاليالتتقذقهاالتيالرفافليلةلاستقبالالطرفانيستعذئتم

ئعرفحيمث؟يذيهاولونت،بزينتهاتزينتقدالمرأةوتكون،واثطربينالموسيقيينلاجتماع

التقش)"(.بليلة

وفو،باثوسيقتينحافلموكبفيأصدقاءهالروجيقصدالرماف)؟(ليلةصبيحةوفي

الذينالمنشدينمنتشكيلاتويمدمهم،()6()سخاديجلفمائقال،أقرانهمناثتينيتوستط

حتى،باكسبةالضلةذاتالأهازيجوئنشدونيغدونوفم،المسرجةالمصابيحيحملون

.زوجها)7(الروجةلتستقبل،الروجتةبيتإلىالجمعيصل

،-
الولائملهيقيمونائهماكسبةهذهفيصديقهمالزوجأصدقاءفشاركةبابومن

الروجئقيم،الرواجتارلخمنعشرالخامساليوموفي،(ت)الطبيظئسقى،فتواليةلأئام

عشر!(.الخامسعزيمةتسضىالأطعمةمنفختلفةأنواععلىتحتوي،الروجةلأهلوليمة

بالطبقةيئصل،وفقاماتهالرواجبحفلاتتتعفقذكرناهاالتيالضورهذهكانتوإذا

أكثرالمناسبةفيهاتبدو،المعنىهذافي،الخاصتةمراسيمهموالأمراءالحكاملطبقةفإن،العاقة

.223ص،الإسلامنارلخفيئخوث،عاشور،الهجريالتابعالقرنإلىافذنةهذهترجع1()

الحمالينمنجماعةيكدئهحافلموكبفي،الرؤجبيتإلىالرؤجةأعدتهالذيالجهازينخلالعقدمنأئامولعد)2(

.62ورتة،الفم!ورئخدزاتمخطوطعننقلأ،25صا،المجتمع،رمضانأحمد،الأزجالوشديالسميوفولاعبي

.63ورقة،الفصورئخذراتمخطوطعننقلأ،25صا،المجتمع،رمضانأحمد)3(

.63ورقة،الفصئورئخذراتمخطوطعننقلآ232-25صا،اثجتمع،رمضانأحمد)4(

،رمضانأحمد،6192/،والعاراتالأخلاق،شخاشيروئخمد،الخصيسأوالاثتن-عادة-تكونوهي)5(

23.252-صا،المجتمع

.62ورقة،الفصئورئخلزاتمخطوطعننقلأ،52ص،اثجتمع،رمضانأحمد،والرقاقالأصدقاءوفم)6(

.62ورقة،الفصخورئخذراتمخطوطعننقلأ،251ص،المجتع،رمضانأحمد)7(

.251ص،المجتمع،رمضانأحمد،6192/،والعاداتالأخلاق،شخاشيروئخئد)8(
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خط!،ام391هـ/095سنةففي،الاحتماعيومقامهملتناسبمماأسفولأ،.--هـ" .-.وورولمأابهه

)1(الذينزكيبنالذينفحىالفضاةقاضيذلكوحضر،العادلالملكعفهابنةالعزيزالملك

لخطبةطريفآمثالآئغذوالتي،العقدخطبةالكاتبالاينعمادوكتب،غذوله)2(وجميع

نسبأقخغكة،بشرآالماءمنخلقالذيلله)الحمد:فيهاجاءإذ؟الأثوليالعهدفيالعقد

وأطلع،قدرآبهورفع،أوزارآبهوشذ،ويراللأرحامصلةووصفه،النكاحوشرغ،وصهرآ

فجتليهالغئونتجقتالتيأنعمهعلىنحمده.أجرآبهوأجرى،فجرآالعالمفيشسهبسناء

وحده،اللهإلأإلهلاأنونشهد،عزراحوافلالأيديملأتالتيوأياديه،غرآبيضآ

ونشهد،وسترآجتةالاعبرالفزعيومونعذها،دخرآالقيامةيومنتخذهاشهادة،لهشريكلا

الذي،والآخرةالذتيافيوأسناهموأسماهم،قدرأالأنبياءأشرفورسولهعبدهفخقدآأنأ

وإباحةإيجابآالفدىمناهجدفمويئن،وحضرآويدوآ،وعجمآعربأكافةالخلقإدىبعثه

وكفى،(القيامةيومالأممبكمأباهيفإني،تكثروا)تناكحوا:!فقال،وحظرآوندبآ

شرفلفمتجمعصلاةآلهوعلىوسقمعليهاللهصتى،فخرآفباهاتهتحقيقفيبالنكاح

فيفاحالذي،الكتابهذافيالمسطورالتكاحوقدرهاللهقضاءمنوكان،والآخرةالذتيا

وال!ياليللأتامالمعاليسماءفيوجمع،ئسرآالآلاءمشارقفيولاح،نشمرأالأولياءمناشق

اللهقرنه،سراللذولةعقدهبإبراموسيرآأمرآالدينغهدةباحكاموامر،ويدرآشمسأ

عصرام)3(.وتتخقد،دهرآتتأتدالتيوالبركاتبالميامين

تكرركما،حلبصاحبالظاهرالملكبخضور،العقدوعقدالضداقكتابقرأئتم

دخولمنابتداءفاخرةمراسيمجرتإذ؟عفهابنةمنالظاهرالملكخالولةعندهذامثل

ثيابومعه،العادلالملكعفهإلىالظاهرالملكمبعوث،شذادبنالذينبهاءالقاضي

الذين،صلاحأميروكان،ئخمدبنعلىالذينزكيالقاضيبنئخمد،المعاليأبوالذينئحيالفضاةقاضي1()

،خلكانابن،958سنةئوفي!،383سنةاشعارتهبعدالأقصىالمسجدفيالخمعةخطبةلئلقياختارهالذيوئو

.6181/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،ر71-3364/الأعيانوفئات

الملكوكلحينفي،عنهوكيلآالصتعديالعقلزعبدالجليسالقاضيبنالمرتصىالقاضيالعزيزالملكأرسل)2(

ابن،العزيزالملكعئهاابنمنابنتهتزويجفيعصرونأليبنالذينشرفالثئيخبنحامدأباالقاضيالعادل

.334/،الكروبئفرئج،واصل

.33-334/،الكروبئفزج،واصلابن)3(
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هنثرهعضافضلآ،دينارألفخمسينالضداقوكان،وغيرهاالذؤلةلأريابكخلع،كثيرة

واصلابنوصفه،خاص!بجهازابنتهالعادلالملكوجقز،والفرآءالشفودعلىالتاثرون

بغلآ،خمسونيحملهما،المصاغوانواع،والآلات،الفماشمنمعها)وقدمبقوله

.جمل()2(مائةتحملهما..والحرائر.والإماءوالوصائف)1(الجواريومن،جملوثلاثمائة

،خطواتعذةلهاو)مشىال!هرالملكفاستقبلها،دارهاإلىالخاتونوذهبت

درهم،ألفخمسونقيمتها،جوهرغفودخمسةلهاوقذئم،كبيرآاحترامأواحترمها

مذفبة،غيروخمسآ،المذفبالعنبرمنقلائدوعشرة،نظيرلهاليسفجوهرةوعصابة

،الألوانالمختلفةالثيابمنتختأوعشرين،والفضةالذهبمنقطعةوسبعينومائة

الملكئهنئ)4(الحقيراجحالاينشرفأنشدذلكوفي،خدم()3(وعشرة،جاريةوعشرين

منها:بقصيدةالعادل

البشرىاوضحبشرهالغمىهينعم

بهموقفعناليومقذزسما

الطفل:ولادة-7

غد!رامذحةيخترعل!اغذزفنفما

النثرا)؟(تنظماوالتظمحلىنصوغ

الماليةومقدرتهمتتناسب،فختلفةبأساليبالجديدالطفلبولادةدمشقأهليحتفل

فخضدنبئناعلىاسرتهصقتغلامآكانفإن،فباشرةولادتهبعدوتبدأ،الاجتماعتةومنزلتهم

أنواعيعمدنكلهن،جارلةبمائةالم!هيبأنواعيدعبنئطرلاتكئهن،جاريةمائةخاتونصيغةخدمةفيكان1()

3.214/الكروبئفرثج،واصلابن،البديعةالضنائع

.7878/،الارركنز،الذوادارينفسهوبالمعنى31214/،الكروبئفرفي،واصلابن)2(

.3214/،الكروبئفرئج،واصلابن)3(

فيوتجؤل057!،شةالحتةفىؤلد،الأئوليينشاعرالحليالأسديإسماعيلالقاسمابنراجحالذينشرف)4(

ئحسن،6242،275/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن627!،سنةئوفي،الشئامئذنومنها؟عذةمناطق

،تيروت،اط،حديونأدباء،علوشأحمدجواد،175،/،9491،دمشق،أط،ال!ثتيعةأعيان،العامديالأمين

.201ص،7891

.917-7178/،الدرركنز،الذواداري،214و/،الكروبصفرفي،واصلابن)5(
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الطفلظهرئدهنئئم،ال!مئلام()عليهاالرفراءفاطمةالس!دةعلىترضتبنتأكانتدان،ح!

أحدإلىذلكبعدئقذمحتى،لهاثعذةبالملابسوئزينه،السئرةوقطع،الشئخوملإزالة،بالريت

ذويه.قتلمنئسضىئتم،الش!رعيئالآذانأذتيهفيفئؤدق،بالقلاحلفمالمشهودمنأقرلائه

ليكثر،بالجوزالمصنوعةالحلوىلهائقذتمحيمث؟المولودباح!الاهتماميبدأ؟بعدئذ

لهائرسلكما،اسئوعلمذةالبنفسجأصئولفيهالحفامماءعلىشرابهايقتصركما،لبنها

.1(السئكروأباريجالرلابيةمثل،الحلوياتعلىتشملكبيرةموائدوالأصدقاءالأقارب

الذبسرقوامها؟الحلوىبأنواعحافلةكبيرةوليمةالمولودأهلئقيم،السئابعاليوموفي

،الرجالمنوفطربون،للئساءولرقصنئغنينفتياتالوليمةتلكيحضروقد،والشمرة)2(

ويعضهامأكولبعضها؟للأبؤينئقذمهاهدئةمدعوكليصطحبانالولائمتلكعادةومن

ئسضىالطفلقلنسوةفيئعققذهبيةمسكوكاتعنعبارةوثالثة،ملبوسالآخر

كبيرموكبفيالذاربأنحاءبهاوئطاف،الجديدةالملابسالمولودأئموتلبس،()"()تهناية

شيءفيهطبقآتحملامرأةأمامها،المولودتحملوالقابلة،)"(جانبكلمنالمثئموعبهائحيط

وسمارآ.يمينآتنثره،الخئوبمنوشيء،الملحمخلوطمن

.التاس)7(لحسداتقاءالئخور؟احتراقعداكفههذا

حضاملهاينفردحيثأ؟التساءحفامإلىالمساءئؤخذبرالولادةمنيومآأريعينويعد

المغربتة،والخزامىالقرصيبالمرنوشجسمهائدهندخولهاوعند،الأحيانبعضفي

والذي،الغداءوجبةتناولذلكويتخقل،)6(وتخرج،ئغستلوبعدها،ساعةنحووتجلس

ولكن؟،المادتةومكانتهاالأسرةمكانةباختلافيختلفوهذا،الأريعينبغداءئعرف

.1/244،الذهبنهر،الغري(1)

.253ص،المجتمع،رمضانأحمد،الطعاممنالمقليوفو)2(

.؟6ورقة،الفضورئخدراتمخطوطعننفلأ،253صاالمجنمع!رمضانأحمد)3(

.3192/،9291،بالأزهرالمصرئةالمطبعة،اط،المدخل،الحاجئخفدبنئخئدول(

.225صص،الإسلامتاريخعفيئخوث،عاشور)5(

.بال!ثئذوذئسئىوقد،26ص،الدشقئةالحفامات،كئالئير)6(
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وعند،ويرتقال)1(وليمونوجزرزيتونمنالططمأنواعبعضعلىتشمل-عائةبص!ورة-

.)2(المدرسةأوالشئيخإلىئرسلالفمر،منالخامسةالطفلئفوغ

والتي،الاجتماعتةلصلاتهمتوثيقآأعيادهمبعضفيالتصارىالمسلحونوئشارك

الخميس،بعيديعرفماالأعيادهذهومن،الذقةأهلمعالمؤاخاةعلىالمسلمونبهايحرص

وكان،أتامبثلاثةالفصحعيدالاحتفالهذايسبقحي!ث؟لإنجيلهمالتصارىفيهيحتفلالذي

الاحتفالاستمرارلنايتئنولم،الفاطمئينائامفيبهااحئفلالتيالأعيادمنالعهدخميس

ئسفونهالشتامأهلفإن،العهدبخميسئسضونهالمصريونكانوإن،التاليةالغفودعبر

ذلكولعل،الإسلاميةالولاياتفيانتشارهإلىئشيروهذا،البيضوخميس،الأرزخميس

.الشتام)3(بلادإلىالفاطمتينسئلطةامتدادبسبب

)؟(،المهرجانعيد،التوروز)4(عيدمنها،بعدفيماألغيتأخرىأعيادويوجدكما

.وغيرها)6(

:لاخزانوانتما-8

الصخية،النهروفمنوفسئباتهاالوفاةمنها،عذةحالاتعلىدمشقأحزانتتصل

عنئعلن،الوفاةأحدهمحضرتفإن،وغيرها،الممئياسيةوالمشاكل،الالبيعئةوالكوارث

،والتخار)7(الكبرىالوظائفوأريابالغلماءأوالأمراءمنكانإن،المدينةمئذنةفيذلئا

بينهم.المعارفأوبالصخلةالناسبينالعاقةوفاةأخبارتنتشربينما

.1/244،لذبانهر،الغري(1)

.902ص،لمجتمعا،رمضانأحمد(2)

.4645/،!91االقاهرة،2ط،السئياسيالإسلامتاريخ،حسنإبراهيمحسن،1594/،الخطط،المفريزي)3(

فيالقطبهيالثوروزأنالمقريزيويصف،لا+*7عل!13!؟لا!4؟(داكاأ،+ع64.0الفارسئةالمئنةبدايةوهي)4(

.1/1393الخطط،الذولةرجالمعالكسوةوئوزع،الأسواقوئغلق،أئامهم

.1،1-13صه،لحضارةاتاهـلخفيدراسات،الباشا،الفارسمةاللةنهايةوفو)5(

،تيروت،لإسلامئةاالعبقرئات،العفادمحمودعئاس،131-ادهص،الحضارةتاريخفيدراسات،الباشا)6(

.248-2242/،ت،ب

.25أص،المجتمع،رمضانأحمد)7(
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)1(المتوفىغسلعمليةأن،منهاخاضةمراسيمالمناسبةهذهفيدمشقأهلاتبعوقد

أمامالغسلعمليةأئناءسليمبشكلوفاتهطبيعةوئثبت،)2(وأصدقاؤهأهلهيحضرها

الستلفكفنعنخروجولا،بهرجفيهليس،)3(شرعيبنسيجممقنئئم،الحاضرين

ابنقال،عليه)"(الجنازةصلاةئقامحيث؟الجوامعأحدإلىالجنازة-بعدئذ-ئشيع،الضالح

تكاد،فبكيةوتلاحينشجيةبأصواتالفرآنيقرؤون،بفرآءالجنائزأمام)يمشون:خبير

،()؟(الأجفانبأدمعالآذانفتتلفاها،بهاأصواتهميرفعون،وحنانآشجنآالئفوسلهاتنخلع

حينفي،التاسعافةمنالمتوفىكانإذا،الجامعبابعندالمراسيمتنقطعتقاليدهموفي

فيما،القومعليةمنالمتوقىكانإذا،عليهالضلاةموضعحئىالفرآنقراءةفييستمرون

اجتمعوا)وؤئما:خبيرابنقال،الأمويالجامعإلىبهئقصدالفئةهذهمنالمتوقىأنزوي

ويجلسون،أفرادآأفرادأفئصئون،البرلدباببإزاء،الضحنمنالغربيبالبلاطللعزاء

واصللكلبالتداءأصواتهميرفعونالجنائزوئقباء،يقرؤونهاالفرآنمنزيعاتوأمامهم

.()6(وأعيانهمالبلدفحتشميمنللعزاء

واحترامآ،تكريمآفتعذدةبالقابالقومعليةمنالمتوفىعزاءيحضرونالذينويلقب

،بدرهأو،شمسهأو،الدينصدرمنشئتما)فتسمع:بقولهجبيرابنذلكعلىعققوقد

وأ،فعينهأو،شرفهأو،فخرهأو،مجدهأو،جمالهأو،بهائهأو،قرينهأو،نجمهأو

فيولاسئماوتتبعها،الموضوعةالألفاظهذهمنلهغايةماإلى،نجيبهأو،زكيهأو،محسيه

ال!ثثريعة،وفخر،الإسلاموخخة،الأئقةوجمال،الغلماءسئدمنأيضآشئتبماالفقهاء

خيرئة،ئؤسئسةوهي،الموتىمغاسل،للذفنوتجهزهمالموتىبتغسيلالخاصئةالجنائقئةالمؤشساتعلىأطلق)1(

الكولت،،الإسلامتةالحضارةتاريخفيدراسات،عاشور،للذفنوتجهزهم،الفقراءمنالأمواتبتغيلتفوم

.285-284ص،8791

.1236/،الذهبنهر،الغري)2(

قكفنالتساءولكن،للرجالبالئسبةالحريراستخدامؤلمنع،الكتانمنوهو،اثتينأوواحدآالكقنيكلون)3(

3ء"،2!7،لألاوللاء؟4اولأ4ءأ،ولب!6.!.الرخالمناكثربكفان

.1/254،الذصبنهر،الغري)4(

.601ص،الرحلة،بطوطةبنا،267ص،الرحلة)5(

.267ص،الرحلة،خبيرابن)6(
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كليتوخهئتم،لئة()1(المطالألفاظهذهمننهايةلاماإلى،الفريقينوفغني،المقةوشرف

الئعزية.لتقديممكانتهبحسبواحد

المشهورة)2(البوصيريقصيدةذلكأثناءئقرأحيسث؟المقبرةإلىئشتع؟وبعدها

ومنها:،بالبردة

نجذممملإمننجزىذفعآقزنجمقشفغبذيجيرانتذكرآمن

أضممنالطلماءمينالبرقؤأؤقضنكاظمةتلقاءمنالزيغقئتآنم

يهماستفقففتطإنلقفيذوماهفتااكففاقلمقإنلغيتيلقفما

3(وفضطرحؤمنهفتشجمبينمافتكتغالخبئأنالصئبئآيخ!شث

ئتم،تباركثئم،ياسينشورةبقراءةجماعةيقومقبرهإلىالمتوفىئرولوعند

وبعدها؟،الذفنمراسيمطيلة،البقرةشورةوأوائل،الفاتحةثتم،المع!ذتينئتم،الإخلاص

فيجلس،جلسلعبداللهغفر،التاسفيالمؤد!يصيح؟وعندها،المتوقىعلىالئرابئهال

والذعاءبالتوحيدالم!تتلقينمنالشيوخأحدينتهيحتىئنصتون،الفرفصاءؤضعالجميع

.والشتهداء)4(الضالحينالأئقةعندموتاهمدفنئفضلالناسوكان،والففران

الأهليجتمع،الذفنمراسيممنالانتهاءبعدالمعنىبهذااثتصلةالمراسموفي

ولتصذ!ون،الفرآنقراءةإلىفيهيستمعونمجلسفيالعشاءصلاةبعدوالأصدقاءوالجيران

ئعرفليالثلاثلمذةالئجفعهذاهـسشمر،والكساءوالطعامبالمالوالمعؤزينالفقراءعلى

والمنزلةالمالئةبالفدرةيتمئعوقن،الأغنياءمنالميسورينانوالراجح،بالضباحتة)5(

يتعذرحينفي،فيهاوالفخامةالا!بهةمنويزيد،المراسيمهذهفيئبالغكان،الاجتماعية

.267ص،الرخلة،خبيرابن(1)

،!اللهلرسولتكريمأبالبردةالمشهورةالقصيدةصاحب،م(4912)496!/الئوصيريالمعروفالثتاعرفو)2(

.26صه،العرل!ةالحضارة،وششز،الجنائزأئامفيئن!ثتدوكانت

.591ص،ت،ب،الكيلانيرشيدفخئدتحقيق،الئوصيريديوان،الئوصيري)3(

4ء*7يح3،لا؟!+لا!كاأأول4أ1+6.!07،المقذسةالأماكنفيالذفنالأثرلاءئفضل)4(

9ء!7"ع،د!33!داأ!كا+أ،4أعول،.!-25725808-2/،لذهبانهر،الغري5()
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بساطة،أكثرعندهمالذفنمراشمأنشلثفلا،التاسوعاقةالفقيرةالطبقاتعلىذلك

.نفقاتمنذلكعلىيترتبلماتكليفآوأقل

البقاءعليهنبل،الذفنمراسيمفيالنساءباصطحابتسمحوالعاداتالتقاليدتكنولم

فنعت-اللأحقةالمددفي-أنهوروي،()الملأيةالقارئةقتلمنبالمناسبةئقرأبماوالت!سميبالذار

1(.فستحمبغيراتهالصتالحالستلفعنرويثا،المئتعلىوالعويلالبكاءمنالتسوة

الت!لية:وسائل-2

وهي،الس!ياستةغفودهاعبروالقهو،التسليةوسائلمنفختلفةأنواعآدمشقعرفت

بعضوكان،اللأحقةوالغصحور،الإسلامقبلالعربعرفهالذيالعربيالئراثمنموروثة

بعضاختضتحينفي،الئفوذوذويوالأمراءبالحتهامتختص!ماوالوسائلالألعابتلك

المجتمعبهاتميزالتيالعاقةالضورةولكن،التاسمنبالعافةالشليةووسائلالألعاب

سعةبسبب؟القومبعليةاختضتالتيالألعابتلك،وتسثليتهتفوهوسائلفيالدمشقي

ومنها:،فيهاوالمهارة،فستلزماتهاتوفيرعلىوالفدرة،مساحتها

الخيل:سباق-ا

بعضآإنحتى،وأنسابهاأمراضهاوفعالجةوتربيتهابالخيلالإسلامقبلالعرباهتتم

وارتبط،)2(وأمثالهالكلبيابنومنهم،تواثصتظالكتبوصفاتهابأنسابهاألفمنهم

أنواعمننوعآبصفته)"(الإسلامقبلالعربعرفهالذيالفروسئةنظاموتربيتهابالخيل

والتسلية.المهارةفيخضوصتتهعنفضلآ،الرياضة

التيوالذفاعالجهادأسلحةضمنفتقدمةمكانةالفارستبوأالإسلامظلوفي

،واحدةللراجلكانبينما،الغنائمفيحصصثلاثللفارسفكان،الإسلامشرعها

.2221/،المدخل،الحاص!ابن(1)

،(الخيلبأنسابمعرفتهفي)أعجبني:الملكعبدعنهقالحئى،عارفآالخيلفين!ابأ،الرئرقانبنعئاشكان)2(

.1503/،والتبيينالبيان،الجاحظ

.3917/،الإسلاميالئمذقتاريخازيدانخرجي،15-614/،الفريدالعقد،رثهعبدابن)3(
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،!الرشولعنوزوي،الإسلامفيوالفروسئةالخيلسلاحأهفئةلنائبئنمسالةوهذه

علىالتمرلنفيالرغبةعنئعئرحالوفو،)1(الخيلسباقرياضةئممارسةيسمحكاناته

علىالقائمينوبين،جهةمنبينهاالفردتةالفروقوبيان،الخيولوتنشيطالخيلركوب

.اخرىجهةمنتربيتها

دمشق،ومنها،الإسلامئةالأمصارفي،التهجهذاعلىوالستلاطينالخلفاءاستمر

بترويضالمعهودةالأماكنمنبصفتها،)2(الحصىوميدانالأخضربالميداناشتهرتالتي

منحالةبكونهزنكيالذينئورعناشئهرماومنها،السمياستةالغفودعبروتدريباتهاالخئول

دفعتما،السئباقفييستخدمهاالخيولمنخاضةبأثواعيختص!كانولكته،الفروستةصور

الغذوفيلخضوصتتهمرأتلعذةفنقذابنيملكهالذيالفرنجيالفرسيستعيرأنالأمرهذابه

فنقذ،ابنإليهأهداهافقد،القرسبهذاؤتعهولشذة،الستباقفيتقسهوطول،والجري

مناستدعاه،وعاد،إصطبليإلىؤزودهفيهاسبقأصبح)ئتم:قالاتهذلكبيانفيوجاء

للخيل،حئهبخضوصالصئلةهذهائرتوزئما،إصطبله()3(الىفحملئة،بهفسبق،البلد

معهم.الؤدئةعلاقتهزيادةوانعكست،منقذآلمنتقرئهمنزادتائها

وآلمهتاآلفعلكما،والأمراءالإقطاعاتعلىللخضولوسيلةالخيلوكانت

طعاتالمظعنهاعوضآليمتلكوالخيولهموالحتهامالستلاطينخمتاستثمرواالذين،فضل

وفوتهم،الاجتماعيةبمنزلتهمالارتقاءفيأسهمئما،الشتام)4(بلادفيوالضياعوالأراضي

.)ي!(العشائريةالقبلية

انظر.معهليتسابقزيدبنأسامةووخه،!الرشولفأجابه،الثاق!الرشولمنطلبالأنصارأحداندبهر1()

حئانوأبو،9691/1415/،طا،القلنيئخصدطهوتحقيق،الضحابةمعرفةفيالإصابة،حجرالعسقلانيابن

2.03/،والمؤانسةالامتاع،التوحيدي

سئوفاجيه،،العسكرلتدريباتئخضصوفو،اسمهجاءئناومن،حصباءأرضعلىالبلدجنوبويقع)2(

.04ص،الث!امدمشق

46.ص،الاعتبار،ئنقذابن)3(

.185ص،المجتح،رمضانأحمد،26ص،اكا!8،القاهرة،الإقطاعئةالننهم،طرخانإبراهيم)4(

.185ص،المجتمع،رمضانأحمد،257-2326/،المحئوك،المقريزي)5(
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سئميالقلعةتحتشوقانشئ،بهاوالاهتمامللخئولوالتاسالممتلاطينلخمثوكتيجة

جوارإلىيقعالسئوقوهذا،بخئولهاالجيشخئالةمنهتتزؤدالذيالميدانفرب،الخيلشوق

أجلمنالأسئوعفيمرتينالعسكرقادةكبيريحضرهالذيالميدانوهو،الأخضرالميدان

.)1(والقراراتالئرقياتمنبالعسكريتصلمادهاعلان،والعتادوالسملاحالخيلاستعراض

فوخمفيبعضخضورمنئرافقهوما،دمشقفيالجيشقادةكبيرلخضوروكان

كثرةخلالمنالقلعةتحتيقعالذيالخيلشوقازدهارفيأثره،وغيرهكالقاضي،المدينة

،والثيابالأقمشةكئخارالخيلبتربيةالصلةذات،والحرفالمهنفختلفمناليهاثرتادين

.)2(وغيرهم،المطاعموأصحاب،العتيقةالأسلحةوياعة،الأسلحةوضئاع،والخياطين

حاجتهمإلىئشير،غفومآدمشقأهلعندبهاوالاهتمامالخئولتربيةكانتوإذا

العضور،عبرالعربتوارثهاالتيقتمهوغرسالفروستةبثظامتمئلهموإلى،فيهاومنافعهم

عنهان!هتالتي،والخيالةالفرسانملابسفيالئخضصتة-أيضآ-يستدعيالجانبهذافإن

،العادئة)3(الفضفاضةالملابسعنعوضآ،والستترةبال!متراويلئمثلكانتبأئهاالمصادر

دمشق.علىتعاقبتالتيالمتواليةالسئياستةالغفودعبرغرفتالملابسهذهأنوالرآجح

؟لصئولجاقوابالكرةالفعب-2

والطشخانوالضولجانالطوالجةمنهافتعذدة)4(بأسماءالرياضةهذهالعربعرف

كالفلينمرنةمادةمنالكرةوئصنع،ظفرالخيلعلىمنالكرةضربوهي،والجوكان)؟(

ئسمونهابعصىالتقافهافيالفرسانفيتسابق،الميدانأرضفيوئلقى،ونحوه

.04-35ص،الئئامدمشق،سئوفاجيه(1)

.04ص،الثئامدثق،شوفاجيه2()

.172-171،الاسلاميوالئمانالعربتاريخ،عليأميرسئد)و(

العراقيالعلميالمجمعمجتة،الاجتصاعئةالحياة،طلسأسعدئختد،لا!م()5الئوئواسمعليهأطلقكما)4(

.218ص،5191لنة

طولهامدهونةعصاوهي،الفعبةفىالكرةبهتضربالتيالجوكانأو،العصامعناهافارسيةكلمة:الجوكان)5(

هـ،558/،الأعثىصئبح،القلق!ثتتدي،ذراعنصفعلىتريد،معقوفةمحزومةخثبةبرأسها،أذرعأريعةنحو

.55ص،العربعندال!عب،تيمورأحمد1،433/،الئفوك،المقريزي
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لهاووصفوا،الميادينلهافأنشؤوا،التعبةبهذهوالستلاطينالأمراءولعوقد.ال!تولجان)1(

،الخيولمنيلزمهاماأعذواكما،فيهايلعبالتيالأوقاتوحذدوا،خاضآنظامآ

هذهأنآوالراجح،بالجوكندار)2(ئعرف،الفعبميدانعلىئشرففشرفآلهاوخضصوا

كانتودكتها،فستدزماتهالخضوصيةوالحتهامبالأمراء-الأغدبعدى-تختص!كانتاللعبة

والئزهة.للفتعةطلبآالتاسلخضورفناسبة

على،دمشقغ!ىيقعالذي،الأخضرالميدانهو،التعبةهذهبهاتقامالتيالأماكنومن

،أم()05بخذودوعرضه(م)005طولهيصلفستطيلبشكلبردىبنهريتصل،فسيحمرج

،المزهرةالأشجارمنسياجهـئؤطره،اثختلفةالشتواهدمنالفعبةفستلزماتعلىولحتوي

أصغركانوإن،القعبةلهذهأخرىساحةالحصىميدانوفو،ا!خرالميدانكانحينفي

ميداناسمهجاءفناومن،حصويةأرضعلىدمشقجنوبفيوموقعه،الأ!لمنحجمأ

فعسكرينئمثلانكاناوأتما،فحسبلعبساحةيكونالمالميداتينهذينأنعلى،الحصى

.)3(القلعةحاجةعنالفائضللعسكرموطنآدمشقحتهاممنهماجعل،وتدريباتهللجيش

لعبأالتاسأحسنمن)كانبأتهؤصففقد،الكرةبلع!بالمولعينمننورالدينوكان

،الهواءفيبيدهويتناولها،الفرسوتجري،الكرةضربوزتما،عليهاوأقدرهم،بالكرة

منه،أشذفرسظهرعلىيرالم:بقولهواصلابنوصفهكما،()4(الميدان،خرإلىولرميها

وكان،لعبآ()ل!(التاسأحسنوكان،يتزلزللا،عليهخلق،بالكرةلعبآالتاسأكثركان

خواضه)د!(.معيلعبها

يومففي،الفعبةهذهثزاولةفرصةالأوقاتأكثرهيواكسباتالأعيادأنهـلظهر

خيمةلهئضربحي!ث؟العيدصلاةبعدالأخضرالميدانإلىيتوخهالذيننوركانالعيد

.218ص،الاجتماعئةالحياة،طلس)1(

.5458/،الأعثىصئبح،القلقمثتتدي)2(

.163ص،دمشقمدينة،خئرصفوح،35ص،الثئامدمثق،شوفاجيه)و(

.922ص،الذرلةالكواكب،شهبةقاضيابن)4(

.01927/،الكروبففرفي،واصلابن)3(

.1058/،الروضتين،شامةأبو)6(
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أصحابهأحدلهكت!ت؟بهاولعهولكثرة،والصتولجان)1(الكرة،المفضلةلعبته؟شرة

وتعذب،وتلعب،تلهو)إنك:بقولهبها،اهتمامهتلغةحين،ذلكعلىيلومه،الضالحين

بالكرةالفعبعلىحقلنيماوالله:لهيقولالذيننورلهقتهت!ت،دينيةفائدةبذونالخيل

يقعإذ؟جفوسنحنوبينما،مئاقريبوفوثغرالعدؤ،فينحنإتما،الثهووالممتيطرة

لهاقدرةلا،جمامآصارت،مرابطهاعلىالخيلتركناومتى...الطلبفيفتركب،الصتوت

المعركة،فيوالفرالكرفيالانعطافبسئرعةلهامعرفةولا،الطلبفيالمسيرإدمانعلى

الانعطافس!رعةعلىوتتعؤد،جمامهافيذهب،القعببهذاونروضهانركبهافنحن

جهةمن،فزدوجةالئعبةهذهمنافعأنالثص!منويظهر،()2(الحربفيلراكبهاوالطاعة

.والقرسللفارسالئدريبلمزاولةفرصة؟أخرىجهةومن،والبهجةللفتعةوسيلة

كانأتهبيبرسعنزويفيماالمماليكالستلاطينالىالفعبةبهذهالاهتماموانتقل

المختلفةوالجوانبوالقلاعالمحاليكبتففد،الضلةذاتالأخرىشئؤونهبمعتةئخصصيومآ

بقوله:الشئعراءأحدوصفهحتى،لدولته

حلب)3(فرىفيولومآبالسامويومأبالحجازويومآبمصريومآ

بعمقعلىوالهباتالهدايالتوفيعفرحةهذهالئعبةإقامةفناسبةتكون؟الغالبوفي

نأاجلومن،الئعبةفيمهارتهمخلالمنبضربهايحفقونالذينالجيشوقادة،الأمراء)4(

للفائزينوليمةئقيمأنفيهاالمهزومعلىوكان،اللعبةلهذهبمؤهلاتهماثتسمابقونيستعذ

.)5(طائلةمبالغيملفوقد،والحاضرين

.228ص،الذتلةالكواكب،شهبهفاضىابن1()

.265267-1/،الكروبئفرئج،واصلابن،165-164ص،الباهرالئاريخ،الأثيرابن)2(

.23وص،والاممصرفيالأولىالمماليكدولةقيام،العئادي)3(

.1/444،الئفوك،المقردزي4()

.492ص،المجتمع،رمضانأحمد(اد
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:والبندقبالقبعالفعب-3

مننوعأغذالذي،)1(القبعرميالمذةهذهفيدمشقأهلمارسهاالتيالألعابومن

الخشب،مندائرةبهاوتئصل،لهاالمعذالميدانفيخشبةبؤخودالفعبةهذهوتتمئل،التسلية

التهميمرلكي،الذائرةتلكجوفعبربسهامهمئقامواأنواكبقونالرفاةفيهائحاول

بحالالتعبةهذهطبيعةإلىالمواردبعمقوأشارت،المعئن)2(الهدفإلىليصل؟خلالهامن

الئصويب.وفنالرمايةفيالمهارةالىتحتاج-كليهمافي-وهي،)3(أخرى

كانفمن،لمهاراتهمفجزيةجوائزبصفتها،والخلعالهداياالحتهاممنالفائزونوينال

نأإلىإشارةهذاوفي،)4(اخرىخلعآخلعغيرهمنكانوإن،بقرسعليهخلعالأمراءمن

بخدمتهم.يئصلتمنبعضئمارسهاكانبل،والأمراءالحتهامعلىفقتصرةتكنلمالئعبة

المناسباتفيلهاوفمارستهالئعبةبهذهالذينئوراهتمامإلىالرواياتوأشارت

.المسفية)3(العافةبالألعاباهتمامهمنكحزءالأخضرالميدانفيوالأعياد

تكونكأن،صناعتهافيتخلفكراتعذةمنتتكوقأخرىئعبةفهي؟الئندقاقا

اثتطبقونوئحاول،الهواءفيوترمى،الموادمنغيرهااوالرصاصأوالحجارةأوالطينمن

.)ل!(سابقةغضورمنذالعربعندمعروفةوهي،اصطيادها

عنرويحتى،اللأحقةاثددفيوالأمراءالخلفاءباهتمامالفعبةهذهحظيتوقد

اهتمامهبمعئةالئعبةبهذهاهتمامه،(أم225-6229117!/-)575اللهلدينالتاصرالخليفة

أحمد،1518/،ال!دوك،المقرلزي،اللعبةفيئستعملالذيالهدفا!صط!حيمعناهائركئةكدمة1()

.392ص،المجتمع،رمضان

.392ص،رمضانأحمد،2018/،الخطط،المقريزي)2(

قرعة،الأحيانبعضفي،الخمثبئةالذائرةبدليكونأنوهي،أخرىبصفةتفاصيلهبرديتغريذكرابنوقد)3(

فتن،عليهاهـلرمي،قرسهسائقوفو،بالتثصابالرامييأتيئئم،حمامبداخلها،الفضةأوالذهبمنعملئة

.1816/،الرأهرةالنخوم،عليهخلع،الحماموطمرالفرعةاصاب

.675سنة،الخمانعقد،العينيعننقلآ،092،ص،المجنمع،رمضانأحصد)4(

.328ص،الد؟زبةالكواكب،شهبهلحاضيابن،1026/،الكزوبئفرئج،واصلابن)3(

.927-278،ص،الاجتماعثةالحياة،طلس)6(
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من،إليهاالمنتسبينبتنظيمصاحبهاخوذالتيالفئوةبنظامتئصلالتي،)1(الأخرىبال!عب

سنةأرسلبل،بذلكيكتفولم،المختلفةوألعابهابشمؤونهااهتمامهمخلال

ومنها،العتاسيةالخلافةبشرعيةيعترفونالذين،)2(الأطرافئلوكإلى،ام(021)706!/

التعبإحدىبصفتهاالخليفةإلىالئندقئعبةئمارسونالذينانتساببؤخوب،)و(دمشق

لهذاالانتسابعملتةوإنالتاصر،الخليفةرأسهعلىيقفحيمث؟الفئوةنظامئشكلالتي

خصائصمنلكونها،سراويلهاويلبس،الفئ!ة)4(كاسالمنتسبيشربأنتستلزمالئظام

وفستلزماته.الئظام

خرى:افىلألعابا-4

عليهاالعربتعرفالتي،الشتطرنج)؟(دمشقأهلمارسهاالتيالأخرىالألعابومن

وولايتها،الإسلامتةالعرلئةالذولةغفومفيمساحتهاسعةوازدادت،)"(طويلوقتفنذ

إلىيعودذلكولعل،الفكريةالئعبةبهذهالذينصلاحاهتمامإلىالرواياتأشارتفيما

بقوله:ذلكإلى،)7(الحرانيحقادال!متاعرأشاروقد،الحرببخططاهتصامه

يكسئةاقىفاقيفيالمرءتنقل

اكتشبةال!ثئطزئجبيذقتزىأقا

!ببفذتفبإتكنلممحسنأ

(بيئته!خؤففيهاالتنقلخممئن

.927ص،الاجتماعئةالحياة،طلس،41481/،الآدابئجئع،الفوطيابن1()

الذينغياثالفتحوابو،حلبصاحبالظاهروكذلك،دشقفيالعادلاسثإلىالثاصرالملكأرسل)2(

الأثير،ابن،بخلافتهيعترفونكانوائمنوغيرهم،وحمصوشيزرحمصصاحبوكذلك،الرومصاحب

.9صا،الهمياننكت،الصتفدي،9267/،الكامل

.8513/،الزمانمرآة،الجوزيابنسبط)3(

.41471/،الآدابئجئع،الفوطيابن،3وا8/،الزمانمرمة،الجوزيابنسبط)4(

رياصن!ة،وأصئولطابعذاتجعلوهاالذينهمالفرسأناويظهر،الفدماءالمصريونيعرفهاالتيالئعبةوهي)ل!(

تاريخ،ماجد،142-2141/،الأعثىصئبح،القلقثتتدي.الحصنالرؤمفيزادوقد،أردشيرالملكإلىنسبوها

.138ص،الحضارة

،رمضانأحمد،دعباقنأؤدوئغذ،ا!(39-)017الرشيدعهدإدىاللعبةبهذهالمسدمينصرفةترجع)6(

.061-035ص،المجتصع

.8151/،الرقانمرآة،الجوزيابنسبط،895سنةئوفي،الحرأنيالئاجر،الثناءأبوحمادبنهبةبنحفاد)7(

8.511/،الرتانمرآة،الجوزيابنسبط)8(
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حتى،بعضهمقتلمنمهنةوائخاذهاالئعبةهذهسعةخلالومنالمملوكيالعهدوفي

وغيرهال!ثتطرنجي)1(فخمدبنلأحمدالعسقلانيحجرابنترجمهماذلكمن،إليهائمسب

هذهزاولالمجتمعأنهذاومعنى،والئخار)2(الفقهاءوسطمنكانتمن،الأعلاممن

تعارضهاعدمفمارستهاشروطمنأنويبدو،العقليوالترويضدلتسليةفئاتهبكل،اللعبة

.للضلاةتاخيرهعدميلعبهالمنئشترطإذ؟الإسلامتةالمثئريعةمع

ا،بهاتفتنواحتى،والستباحةوالرممضرعةالمطمثلاخرىألعابفورستكما

ألعابآكانتبينما،إتقانهافيوبراعتهم،بهاعنايتهمعلىتدذوتقاليدآشئروطآلهاوجعلوا

بالكباشاكطحةمنها،الماديوالئفعاثظمرةمنضورآالتثسليةجانبإلىتحملأخرى

بالرمح،والطعن،الأثقالزفعالألعابمنالتوعهذافيويدخل،بالدمصلوكوالمناقرة

واثشابكة.،والملاكمة

افتنزهات:إلىالخروج-5

آدلةاتسلثةيخيضآؤآتتغ):تعالىقال،العاقةالمتنرفاتإلىالخروجدمشقأهلعادةومن

الذنيا،مننصيبهمينسوالمنجدهم؟ولهذا،!)3(تتاآلايفتصيتكتنسقؤلآآلأيخزةآلداز

وقد،المدينةوفتنرفاتبساتينبجمالالاستمتاعويينبينهمتخللموالعبادةالجهادحياةلهان

فمنها،فختلفةبخضوصيات،والمتعة،والرآحةللتنرهدمشقأهليقصدهاالتيالمناطقتناويت

الخلأبة،بالمناظرففعمفوماوبينها،ومهاراتهاوألعابهاالعسكريةبالئدرلباتيختع!كانما

الفردتة.المهاراتلبيانالمختلفةالألعابثزاولةميدانآكانماومنها،الطبيعةوجمال

للتمئعالذمشقئونإليهيتوخهإذ؟المفضلمكانهم-بخصئوصتته-الأخضرفالميدان

فيدمشقلأهلفقتصرآالأخضرالميدانكاندماذا،)4(ولعبهوتدريباتهالعسكروفشاهدة

التمئعفيمقصدهمكانالجبهةفتنرهفإن،بالجيشالخاضةالمهاراتوفشاهدة،الاطلاع

.1268/،ت،ب،الحقجادسعيدئخئدتحقبق،الثامنةالمئةأعيانفيالكامنةالدرر،العسقلانيحجرابن1()

.235ص،ت،ب،القاهرة،المفوكذيلفيالمسبركالتبر،ال!ئخاويالرحمنعبدبنئخفد)2(

.)77(آية،القضص)3(

45.ص،4918،بارش!،الممالككشفزبدة،الظاهريخليلالذينعز)4(
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بينسقائفعليها،فذأتينمساحةعلىمرتعة)أرضبأتهاوصفتالتي،الخلأبةبالمناظر

منجهاتأريعمنالماءجداولبهئحيطبحصيرمفروشةوهي،والجوزالضفصافشجر

للكطخينوالحوانيتالتواعيروبها،بردىنهرجنبعلىوهي،والتوافروالئحيراتالبرك

.1(()والحواضرة

الفهوئممارسة،)3(قاسيونجبلسفحعلىالواقع،الرئوة)2(فتنرةتخضض؟حينفي

.وغيرها)5(الظلس(وخيالوالشثعوذةكالحلقا؟ح

يومفوبل،الامشقيينعندوبهجةتنرفآالأسئوعأتامأكثرمنالسئبتيوموكان

سائدآكانبماتظهرظاهرةتلك،باجمعهانقللمإن،فئاتهمئمعظملديهمالاستراحة

الغضورعبرالمجتمعاتموروثوفو،اثختلفةالإسلامتةبالولاياتالستبتيومبخضوص

عندالستبتشأنأنغير،)6(الرواياتأصحابذلكإلىأشارفيما،الدينيةبالعقائدلائصاله

فئاتبينالاحتفالاتفيخضوصتتهحيحثمن؟الآخرينعندشانهيكنلم،الدمشقيين

الالبيعتة،بجماليتهالأخضرالميدانخص!الذي،)7(القزوينيذلكإلىأشارفيما،اثجتمع

وفو،الشتأنبهذابالوطةابنعندتفصيلآنجدأتناغير،دمشقلأهلللئزهةمكانآوعذة

.78-77ص،الأنامئزهة،البدري1()

قزارذاقيزتؤؤقنإاؤيتفتآؤة):تعالىبقولهالمقصودةهيأئهاالمفئرونويقول،دمشقجبلسطحعلىوهي)2(

"،القزوشي،الجميلمناخهاعلىذلكأئروقد،الأريعةجهاتهائحيطهاالتيوالجبالالبساتينوتتوشط،أؤضيمى

.191ص،(0691،تبروت)،دلعبااخباروأدلبلااثارم

.181ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن)3(

،دانيالابنانظرذلكعن،وحكممواعظوفيه،والم!ورةالمخوهفيهيتزامنالثثعبيالمثيلمنوفوخزء)4(

بعدها.وما،91ص،6391،مصر،حمادةابراهيمتحقيق،دانيالابنوتمثيلئاتالظلخيال

.77-76ص،الأنامئزهة،البدري،وبهجتهابجمالهااشئهرتجيلةنطقةوهي،المنغئوجدوكذلك)5(

شيءال!تبتفييكنولم،الخمعةيومإلىالأحديومالخلقابتدأوتعالىسئبحانهاللهأنأعلىالعلمأهلائفق)كاه

راحةيوماعتبروهالأقواموأغلب،معهاالعملوانقطع،تمتتدأفي؟منستةالمثبتيومفأصبح،الخلقمن

،.2342/،العربلسان،نظورابن،وغيرهالصيدوئمارسةالبساتينالىالخروجخلالهئمارس،واستراحة

.45ص،السحوتأثام،قئاتحبيب،283ص!الضحاحئختار،الرآزي

.191ص،البلاد،ثار،القزويني7()
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وشئالوطاثتنرهاتإلىيخرجونإتما،عملآالستبت)2(يوم)1(يعملونالارمشقأهليصف

،()فى(القيلإلىيومهمبهافيكونون،الجاريةوالمياهالبساتينبينالأشجارودوحاتالأنهار

ئغلقحيسث؟والشتعبيمنهاالرشميئالدمشقيالمجتمعفئاتفعظمعلىالأمرهذاويصحع

المساجدفيتدرشسهمحلقاتالذزسأهلويهجر،والمكاتبالذواوينوئعتى،الأسواق

حتى،وجمالآبهاءيزيدهمتما،وملابسهمحللهمأجمليرتدونوفم،الأخرىوالأماكن

المعنى:هذافيالمثئعراءأحدوصفهم

يحكيهالصتديقيوشفمنبالخسنأتىدمشقفيسبتكم

خر:آلوقا

فجنةدمشقأفا

الشبؤتأياملله

ترىهلبعينكانظر

القريمثالوطنبهائنسى

العجي!ثمنطرهابها

("حبيمإأوفحبآإلأ

البساتينمنيئخذون،والمثئيوخ)؟(الفضاةأنالستبتأئامالرأحةعمومشواهدومن

ابنأشارفقد،هذافيالأطئاءشأنكانكما،ومسامراتهملاجتماعهمومكانأللرآحةموطنآ

.(أم061237!/)ت)6(الرحبيالذينرضيئترجموفو،أضيبعةأبي

أئامازئاتحبيب،91صا،العبادوأخبارالبلاد،ثار،القزوينى،أمريوملا،خرايومآال!ثتيومكان1()

!ر

.45ص،السبوت

يوموخير،الأحديومفيهاحئجميوموخير،الئبتيومالحوائجفيهطلبتيوم)خير،ص!اللهرسولقال)2(

مكتة،العامرانىئخمدلمحقيق،سمرقندغلماءذكرفيالقند،التسفيغحرالذيننجم...(الاثتينيومصئمئم

الختانحتى،الثبتيومالعملئبطلوناليفودنجد؟فناومن،5ص،91او،الئغوديةالعرب!ةالمملكة،الكوثر

.285ص،الباقةالآثار،التيروتي،التالياليومالىموعدهئغئرونفإئهم

.87ص،الرخلة،بالوطةابن)3(

.45ص،الس!وتأئام،زئاتحبيب)4(

ناظرال!تلام!ةالسيخبنالذينفطبومنهم،الؤجهاءأحدعندال!تبتأئاميجتمعونوالث!يوخالفضاةكانا!(

أيام،زئاتحبيب،فاضلأرجلأوكان،التبتأئامفىطعامهعلىويجتمعون732()تبالشتامالإسلامئةالخئوش

كر

.43ص،السبوت

ئستانهالىالخروجيومالئبتيومجعلالرخبيالذينرضيفهذا،لفمرسمئةغطلةالمتبتيومالأطئاءجعل)6(

.46ص،ال!بوتائام،زئاتحبيب،674ص،الأنباءغئون،أصيبعةابيابن،بالمناظروالئمتعنفسهعنللترويح
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فيوالفقهالوعظفيلمجلسهموعدآالممتبتيوميستثمركانالجوزيابنسبطأنغير

اليومهذاأنباعتبار،دمشقأهلمنعددأكبربخضورمنهسعي-نرىفيما-وهو،الدين

)1(،-
سبت،كليجلس)كانالسبطمجلسيصفوهو،شامةأبوروىوقد،عطلتهميوم

فيالفئةويينبينهما،المنبرمنالقريبةالمواضعكلفيوالئسئطوالحضرالسئخاداتوتبسط

فرحآذلكوكل،الشئفوععلىالفر،نيقرؤونسبتكلليلةالتاسويبيت،الجمعةيوم

عنهـئباللون،السئبتأتامفيالتفرغالذمشقئينوعادة،الأماكنإلىوفسابقة،بالمجلس

ينصرفونئتم،المسجدخضوريفوتونلاوكانوا،بساتينهمفيوينقطعون،بالمدينةأشغالهم

الأشعار،دهان!ثاد،المحاسنمنمنهوقعلمابالتذاكرالأيومهمينقضيفلا،فرحهمإلىمنه

ذلكعلىيزلولم،وجوابشؤالمنفيهكانمايرادو،اوتاب،فيهأسلمتجنوالتحذث

.()2(سبتكل،ورمضانوشعبانرجب،الثلاثةالأشهرفيالمجلساقتصرثتم،سنتينفذة

لصنيد:ا-6

!اتما،فحسبوالراحةللئزهةليسففو،خاضةالباديةأهللدىشائعأالضيدكان

التمرينأساليبمنأسلوبففو،اخرىجهةومن،جهةمنا!رتزاقوسائلمنوسيلة

اصبحئتم،الضعبةحياتهمطبيعةبسبب،ذلكإلىبحاجةكانواالباديةأهلولعل،والمهارة

إلىالخروجكانبل،)3(الممتعةالرياضةمننوعآوحضارتها،العربئةالذولةظلفيالأمر

يمروكان،والمهارةوالتدرلببالتسليةيتخضض،الث!نوذويوالحتهامالأمراءعندالضيد

وتبدأ،الطيربصيدتتعلقالأودىالمرحدة؟بهماخاضةوتقاليدعاداتتنظمهحابمرحدتيق

ئشكلحينفي،عليهلتهبطالخمبلهائرمى،الهواءفييصطحبونهاالتيالكيوربإطلاق

بضربفئذعرونها،الخثتلقطوهي،الكيوربتلكتحيطحلقةالأمراءمنالص!ادون

علىللروجولا،حرجالولدعلىللوالدولا،حرجالمملوكعلىللسحديبقىلااليومهذافي:القزوينيآوزد1()

فيجتمع،يومهنفقةهؤلاءمنواحدكليطلبالتهارأؤلفكان،حرجالئتليذعلىللأستاذولا،حرجالروجة

،الغئاءالبساتينفيوفم،بأخوانهاوالئساء،انهمباقىوالرجال،بأقرانهوالضبي،المماليكبأخوانهالمملوك

.اواص،العبادأئار،القزويني

.94ص،الرؤضتينعلىالذيل،شامةأبو)2(

.141ص،الإسلايةالحضارةتاريخ،ماجد)3(
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هذهانتهتماوإذا،لاصطيادهاا!مراءيترضدهاحتى،بطيرانهائحفقأنوما،الكول

،الؤخوشواقتناصبصيدالمتصلةالثانيةالمرحلةإلىيتوجهون،والتدريبالمرانمنالمرحلة

،الؤخوشبهاتنتشرالتيبالستاحةئحيطحلقةالعساكرمنوأعوانهالسئتطانئشكلعندها

هذهوفي،مذعورةالحلقةهذهضمنالمختلفةالؤخوشأنواعلتكونإغلاقهاوئحاولون

منحالفيوهي،الؤخوشبينالذعرلإشاعةالجوارحوأعوانهالسئلطانئطلقالأثناء

ذلكأتمفإن،للسئلطانالضيدئسفلتما،المثيربمنظرهاالصحادونفيستأنس،والخوفالرعب

.)1(صيدهملإتمامالأمراءلمرافقيهيسمح

،العادةكجريالكبول)وتدق:بقولهزنكيالأتابكمعشاهدهمافنقذابنلناؤض!

ابنوئضيف،الكواهية()2(الشئواهينورائهممنتخطئماوئخطئ،تصيدمامنهافتصيد

يقدرلا،الوحشفيهاواجتمع،الحلقةاتجمعت)إذا:بقولهزنكيالأتابكحلقاتعنفنقذ

إذافكان،الئاسأرمىمنوكان،رموهشيءالوحشمنخرجلىاذا،الحلقةيدخلأنأحد

()،(ء. ولدبح،فيقع،عثرقدكأتهفنراه،رماهالغزالمنهدنا

فقد،وغيرهاوكلابجوارحمنالضيدحيواناتمنالكثيرصيدهمفيالأمراءوئرافق

حئى،فرششهاترىأنماالتي،الضيدحيواناتفرؤضوزنكيالأتابكمواكبيتقدمكان

)4(
كلابأحدمطاردةيصفوهو،الحالةلهذهفشاهدتهعنمنقذابنذكركما،عليهاتنقض

خشئومها،فعف!،إليهافرجع،التعلبدتحتوأخذت،الثعلمتالكلبة)فلحقمت،لثعلبزنكي

يقضيالذينئورنجدوهكذا،()3(يضحك-اللهرحمه-الذينوئور،تعويالكلبةفصارت

.أخرىجهةمنوالركضوالحركةوالتدريب،جهةمنالتفسعنللئرفيهبالقعبوقته

والتمئعالتنرهكثيرائهعنهغرفحيثأ؟عهدهفيالدينصلاخ-أيضآ-الضيذاستهوى

حيحث.؟الضيدئزهةفيلفموفرافقته،وأخوانهأهلهمعالجميلةوبساتينهاالطبيعةبمناظر

.918ص،بيبرسالظاهر،عاشور،1/1176،916،171،الأعثىضبح،القلقثتتدي1()

.291ص،عتبارالا)2(

.391ص،عتبارالا)فى(

.391ص،عتبارلاا)4(

.391ص،عتارلاا)؟(
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لدىالضيدكانوإذا،وشماتينحيبىانجاتمنفيهابماليتمتع،()1(دمشقأرضفي)يتفرخ

عمليتهادماتمامالاستعدادتقتضي-لاشلث-فهي،والمتعةالقهووسائلمنوسيلةالأمراء

بالطعاموتجهيزهاتربيتهاحي!ثمنالضيدبحيواناتبالاعتناءيتصل-الاستعدادوفو-

حينفي،بالبازادارئلقبونبالكيورالمعنئونفكان،بشئؤونهاللاعتناءالموخمفينوئقئق،اللأزم

بحياةغفومأالمسلمينبعنايةالحالهذاويتصل،)اتجوتذار(بالضيدبحيواناتالمعنثونلقب

أثفوالذميري،الحيوانسفاهكتابآألففالجاحظ،الأولىالإسلاميةالفضورفنذالحيوان

التيبالكئبالمسلمينالعربباهتمامالأمرهذايتصلكما،الكبرىالحيوانحياةسقاهكتابآ

.البيطرةبعلمغرفماوفو،الحيواناتفعالجةتتناول

منالعملتةهذهتحتاجلماقليلةكانتأئهافالرآجح؟الصتيدمنالئاسعافةفرصةاما

عندوفو،المتعةوسائلمنالخاضةعندالضيدأنآعلى،توفيرهااليسيرمنليسفستلزمات

العيش.أسبابمنالعافة

)2(:الظلخيال-7

الفئونبينواسعةمساحةلهاكانتالتيالمئتعبيالتمثيلوسائلمنوسيلةوفو

،والفخوءالضورةتقتضيالوسيلةوهذه،والأدباءوالشئعراءاثؤرخونتناولهاوقد،)3(العاقة

معئن.فسطاطأودارفناءفيويتمئل،الممئلينعلىالضوءلئركزالمحكموالمكان

إمكانتتهاوئوظف،والفرى)"(المذنتجوبخاضةفرقئقيمههذاالظلوخيال

التبويوالمولدالحجعومواسموالختانالغرسوحفلاتوالأعيادالمواسمفيللآخرين

.الشتعبتة)9(والممئرورالتسليةوسائلمنبكونهااكسباتمنوغيرها،الشمريف

.272ص،الذينصلاحالئاصر،عاشور(1)

وتنتشرتطؤرأخذتحين،الفاطميالعهدأواخرإلىترجعالظلخيالعنوردتالتيالعربئةالإشاراتأقدم)2(

بعدها.وما،93ص،دانيالابنوتمثيئاتالظلخيال،حمادةإبراهيم،عليهالتاسلإتجال

.اصا،6591،مصر،الفئخيال!ئونسالحميدعبد)3(

خلفهامنبيضاءستارةخلفوئوضع،المقؤىالورقأوالجلدمنعرائسطرلقحنئعرضالتمثيلئاتكانت)4(

وئفضلاتئفوبالعرائسبتلك،الآخرالوجهفيالتاظرليراها،الستتارةعلىظلالهاتعكسبحيث؟مصباح

فيئخوث،عاشور،القصةفيالذائرالحوارحسب،الئمثيلئاتئقذمالعرائستلكوئحرحك،الحركةسهلةتجعلها

.27ص،الإسلامتاريخ

.52-اث!9/،الإسلاميةالمعارفدائرة،الظلخيالمادة،منزل،203ص،المجتمع،رمضانأحمد)3(
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أتهإليهئنسببل،ال!ثتعبيالفنبهذاالمتطملينأشهرمن،هـ()1(071-)646دانيالوابن

هذهأصبحتحتى،والأعجمئةالعاميةبينيمزجهاكانالتيالقهجاتباسلوبطوزه

.الشتعبي)2(الفنبهذااهتتمئمن،لغيرهضهجأالطريقة

مجردبكونهخذودهيتجاوزأن-وحكممواعظمنيوردهبما-الظلخيالواستطاع

:الهجريالممتابعالقرنمن،)؟(الكريمعبدبنالدينوجيهيقولهذاوفي،تسيةوسيلة

عبرةاعظمالطلخيالرأيث

بعضهايخالفوأصواتشئخوص

راقيالحقائقعلمفيكاننن

واقيبغيروأشكالآبعضأ

وزيرهمعلهعرضحيث؟الشتعبيالفنبهذاالذينصلاحاهتمامإلىالرواياتوئشير

الدينصلاحخضوروئغذ،)4(إعجابهالعرضونال،ام567171!/سنةالفاضلالقاضي

ناذكرهالجديرومن،الفنهذاومساحةسعةعلىدليلآالشئعبيالفنلهذادولتهبدايةفي

عليهأصطلحماوهذا،العربيةغيرالمصطلطتبعضشئئوعفيانعكسالطلخيالشئئوع

المثتعبي.المثتعرازدهارأسبابمنسببآالفنهذاكانبل،بالذخيل

الستياسيالتقدفيالمهضةالوسائلمنعذةئمكنئماالاللخيالظفورولعل

خلالمن؟المجتمعاتبينالمحلتةوالقتمالثقافةانتشاروسائلمنووسيلة،والاجتماعي

كعيرآانتفعفقد،الفنهذافطوريأحددانيالابنكانلىاذا،المجتمعاتتلكبينانتقاله

التي،الطلخيالفيغروضهغنواناتصياغةفيوموضوعاتهالحريريمقاماتبمنهج

.)؟(المقاميالشكللمطكاةبالفصحىالعامتةفيهاامتزجت

بعدالقاهرةإلىوهاجر،وتدزب،الفر،نوحفظ1646سنةبالموصلؤلد،رانيالاللهعبدبنالذينشمس1()

0710،سنةئوفي،الهزلئةللكتاباتوئؤلفكشاعرونغ،بالأدبولعأئهكما6630،سنةالموصلالمغولدخول

.951/،الظلخيالمادة،منزل،627/،الذهبشذرات،الحنبلي

.ذ9ص،دانياللابنالظلخيالكتابئقذمة،حمادةإبراهيم)2(

.1125/،الوفئاتفوات،الكفبي)3(

.04ص،الفئخيال،حمادةإبراهيم)4(

!هولاك!"!ا،عأا+عول3ثه؟أ"4!33*هلأ!ا!أا:!لأ!ول"ه3.!ا.34-

.4صه،الظلخيال،حمادةإبراهيم)5(
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فو،العتاسيللخليفةالموخهالستياسي)1(بالتفديتصلتما،الضددبهذاالأمثلةومن

والتي،الممتياستةالخليفةحالالىبذلكئشيروفو،(الريح)حاكمباباتهمناثعنونعرضة

)عجيبباباتهأيضآومنها،الأجنبيالاحتلالظلفيوالإداريةال!ئياستةشلطتهمنهشلبت

والضائع)اثتتموياباتهالسئائدةالمخمعلقيمالموخهالئقدحالاتمنحالوفو،()2(غريب

حسنبابكانحينفي،واثختثين،والخمث،الغزلأساليبفيهاانتقدالتي،()3(واليتيم

فيهاعرضالتي،التار()4(ئعبةأوالعجم)حربتناولبينما،الريفحياةتناولقد،ظئي

.الإسلامبلادفيودمارخرابمنخففتهوما،الضليبئةوالخروبالتتارحياة

الجلدمنوضورعرائسعملفيفئلخص؟التمثيلياتعرضطريقةعنأما

الستتارةعلىخلالهاينعكسبحيث؟خلفهاومن،بيضاءستارةخلفوتوضع،والورق

وففضلاتثفوبعلىوالمثئخوصالعرائسوتحتوي،الأخرىالؤجهةمنالننهارةليراها

بهينطقالذيالحوارحسببيدهمنهابعضآ،)9(الخارقوئحرئر،الحركةسهلةتجعلها

،)7(عليهالانتباهئركزأنيستطغحئى،الضوتحاديكونأنفيهئشترطوالذي،اثقذم)6(

-فناك-وئوجد،بالرئيسويعرف؟الإخراجعلىيقوموالذي،الخئالينرئيسيوجدكما

يظهرالذيصوتهفيذلكسواء،المضحكةالحركاتببعضفيأتي،المهرفيبوظيفةيقومقن

الممتاشةعلىظفورهويمئل،أفكارهائساقعدمفيأو،وانتقالهحركاتهومنالشئاشةفي

المشاهد)8(.بينالفاصلبمثابة

،المسبوكالئبر،الستخاوي،بالكخالةيعملكانعندماوذلك،طبقانهبكلالمجتمعدانيالابنينتقدكان1()

.403ص،المجتمع،رمضانأحمد،133ص

.403ص،المجتمع،رمضانأحمد،187ص،الظلخيال،دانيالابن)2(

.232ص،الظلخيال،رانيالابن)3(

.85ص،الظلخيالا،ئون!الحميدعبد)،(

الئبر،ال!ئخاوي،الحاذالصتوتفيهئئشرطوالذي،()المخايلالثئخوصبتحرلكيقومالذيال!ثئخصوفو)3(

.46ص،الظلخيال،ئونسالحميدعبد،403ص،المجتمع،رمضاناحمد،3؟3ص،المبوك

الا!ع"ك!"هاح"+يمول؟؟"هـ433!ي"هأ!!ا!ول،!.!.403،2ص،المجتمع،رمضانأحمد)6(

.36ص،الفئخيال،ئونسالحميدعبد)7(

.و8ص،الفئخيالا،ئونسالحميدعبد)8(
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هوالذيالستبتيومفيوخاصئة،الشئعبيال!تمثيلهذاأماكنهياثتنرقاتأنويبدو

يطرحهلما،والمثتعبيالسئياسيالوعيفيدورالفئلخيالأصبحإذ؟البريءوالقهوالمرحيوم

حالأشاعت،التقدوسائلمنفهضةوسيلةغداحتى،المرحلةتلكعنموضوعاتمن

واثسلمين.العربوحدةتحقيقنحووالاجتماعيالسئياسيالوعي

وائموسيقى:الغناء-8

غذاءكونه؟البمضريةالتفسعنوالتتخفيف،الإنسانيالوجدانبناءفيفهتمدورللغناء

لهذاوالحتهاموالستلاطينواثفوكالخلفاءتشجيعجاء؟فناومن،الروحإليهتميل-زو

بالضناعةوصفهخلدونابنإنحئى،نالش!بهذابذخهمإلىالرواياتأشارتفيما،الفن

منوظيفةغيرمنكمالتةلأئهاالضنائعمنالغمرانمنيحصلماخر7:بقوله

.()1(الوظائف

منالغناءفنتقكقوقد،المتعذدة)2(أنواعهإلىبالغناءالصلةذاتالكئبأشارتوقد

والعزفالموسيقىتعفمالىالأمربهمانتهىحئى،رغبتهمخلالمنوالحتهامالأمراءبعض

)3(.الخماسيةالئوتةعزفتع!ماتهالدينئورعنزويفيما،للغناءواثرافقة

منمظهرآكانبلوالقهو،المتعةأوقاتفيمعروفآفئآوالموسيقىالغناءيكنولم

العربعرفهامسألةوتلك،المقاتلينئفوسفيالحماسوإشاعةللحربالاستعدادمظاهر

جوقاتلهمكانت،السئلاجقةالأمراءأنزويفقد،التاليةعفودهموعبر،الإسلامقبل

إلى-أيضآ-الرواياتوئشير،)4(حروبهمفياستخدموها،العسكرئةالموسيقىنظامعلى

المختلفةالموسيقيةالآلاتبتوفيرالضليبيةالخروباثناءالإسلامتةالجموشتجفعاتخضوصئة

الأمور،لهذهالضليبيالجيشتجفعاتتفتقرحينفي،القتاليالحماسلإشاعةالمعسكرفي

الجيشخيامبهاتعغالتيالحفلاتهذهمنحفلةيرىأنأرادإنكلتراملكريتشاردإنحتى

.428،المقذمة(1)

المصحوبأوالعاديالقاءغرفكنلئ!،الخمفوفو؟والهزج،الفيلوفو؟والاسنادالتصبمفا،أنواعللغناءعرف)2(

.926ص،الحضارةتاريخ،ماجد،627/،الفرلدالعقد.ريهعبدابن،5541/،الأغاني،الأصفهاني،بالرفص

.241ص،ت،ب،مصر،نمئارخسينترجمة،العربئةالموسيقىتاريخ،فارمر)3(

.1236/،5891،تيروت،العاتمئبنانتارلخ،ئزهرئوشف)4(
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وعاد،فحضرها،واحدةإلىدعاهحين،العادلالملكلرغبتهاستجابوقد،الإسلامي

أئرقد،الإسلامئةالعربيةوالموسيقىالغناءفنأنوالظاهر،)1(فشاهدتهمنمسرورآ

فيواستعملوها،بلادهمإلىالموسيقتةالآلاتبعضهؤلاءنقلحتى،الغزاةبالضل!يبيين

اليهم.العربتةالضورةهذهبذلكفنقلوا،وخروبهوتجفعاته،)2(الجيشمراكز

فيأبدعواالذينالموسيقىبنوابغالميلاديعشرالثاني/الهجريالستادسالقرنزخرلقد

آلةإليهئنسبوالذي،الذينصلاحأطتاءمنوفو،يحى)"(زكرياأبومنهم،)3(المجالهذا

بابنالمعروفالمنفاخبنالذينونجم،اثؤمن)ل!(عبدالذينوصفي،بالأورغن)6(ئعزففوسيقتة

إلاسبنأسعدالئصروأبو،الخكم)9(بنفخقدالمجدوأبو،الستاعاتي)8(الذينوفخر،)7(العالمة

.)12(وغيرهم11()البغداديالئفاشوابن،)15(المطرانبن

.914ص،6191،تيروت،طا،الذينصلاحأئام،الأهلسئدالعزيزعبد1()

.313ص،الثثرقفيالضليبيون،زايوفميخائيل)2(

.113ص،ت،ب،مصروالثئعر،الس!حرمدينةدمشق،عليكردئخئد)3(

وكان،وفوسيق!اطيآوكان،والئاممصرفيحيلألهئعظموقضى،الثترقإلىهاجرأندلسي،البياسيزكرياأبو)4(

.264ص،الموسيقىتارلخ،فارمر،637ص،الأنباءغئون،أصيبعةأ-ممطابن،الموسيقىعلمفيالتفاشابنتلميذ

.264ص،الموسيقىتاريخافارمر،اوتارعثرةعلىتحتوي،ؤترلةملةوهي)3(

الإسلامئة،المعارفدائرة،الذينصفيئ،فارمر،الموسيقىفيكتمتقنأشهر،المؤمنعبدالذينصفيوفو)6(

/14242.

.159/"الرئانمرآةذيل،الؤنهي)7(

.4702/،المثئامخطط،عليكردئخمد،66صا،الأنباءخئون،أصيبعةأليابن)8(

الذين،لئورالمقرئينمنوكان،إتقانهفيويالغ،أوركنصتغ،الآلاتوسائرالغناءوئجيد،العوديلعبوكان)9(

،الغصرياللهفضلابن،65اص،الأنباءغئون،أصيبعةأبيابن،ئستثفاهمنالالحثأمرلهئسندنجده؟ولهذا

.ص،26،الموسيقىتاريخ،فارمر،027سنة،9ج،الأبصارصالك

كئون،أصيبعةأييابن،الئقاشابنيدعلىوتلمذ،الذينصلاحمعوعمل،مسيحئةأشرةمنبدمشقؤلد)15(

.027ورقة،9ج،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن،65صا،الأنباء

ابن،636ص،الأنباءغئون،أضيبعةأبيابن،الذينئوروطبيب،دمشقبمدينةبالموسيفىعالمآرياض!اكان11()

.264ص،الموسيقىتاريخ،فارمر،271ورقة،9،جالأبصارمسالك،الغمرياللهفضل

بالفرونواستمرارآ،عاشوهاالتيوالفترةسيرتهمأوردحيث؟دمشقفيالمغئينعنكتابآالكتجيأثفلقد()12

4.602/،الثئامخطط!عليكردئخئد،دمقفيوالمغنينالغناءمساحةعلىهذاويدلأ،اللأحقة
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منلونأباعتاره،اثوشئحاتنظمفيكبيرآازدهارأاثدةهذهفيالمثئامبلادوشهدت

فيالشئعراءنهجحتى،المضمارهذافيجانبهمن،)2(التصوفأسهمكما،الغناء)1(ألوان

والخاضة)3(.العاقةبينالقونهذاشئئوعبسبب؟الموشتحاتمنهجتظمهم

الشتأنهذافيفئهمالباديةلأهلكانبل،فحسبالمدينةأهلعلىالغناءيقتصرولم

)د(.ألوانهتن!عخلالمن

فقد،ذلكفيحنههنللئساءكانبل،فقطالرخالتخص!الغناءمساحةتكنولم

،الحضرمئة)"(والمغنية،)فى(المخايلةبيتفرحةمنها؟اثغظتمنالكثيردمشقفياشترت

.)7(كثيراتوغيرهن،التتارلحربالمتوجهالجيشرافقتالتي

الؤتريةفمنها،وأشكالهاأغراضهافيفتنوعةالأخرىفهي،بالآلاتيتعققوما

كالطبلوالخشخشةالضربوآلات،)15(والقيثارةوالفوزة)"()!(والريجالغودوتشمل

.)11(وغيره،كالمزماربالفمالتفخآلاتعنفضلآ،والذ!

بقيتالتيالمسيرةوهي،غنائيطابعذاتلتكون،التتليدفةوالم!ورالمعانيالموشصحاتأصحاباستخدم1()

الدؤلأدب،باشا،القانونعلىوالعزفالشتعرئنشدكانفقد،الدئانالذينشمسلهذاحملوئمن،سالمة

.306ص،المطبعة

الشتعئيماالفئاتإليهتسعىماوهي،والغناءالغزلفيهااجتمعفقد،الذينئةالأناشيدسماعالىالئاساتجه)2(

.595ص،ا!بعةالددؤلأدب،باشا،بمجالسهموغيرهاالمخلفة

.103ص،المجتمع،رمضاناحمد)3(

الثقيل،وئو؟والسثدار،للركبانوفو؟التصبوكذلك،الغربئةالثئاميةالبواديفيوفو؟الحداءالغناءونه)4(

123!،6123/،المخصض،سيدهابن،5691طبعة6702/،الفريدالعفدارئهعبدابن،الحمفوفو؟والهزج

.103ص،المجتمع،أحمد

.992ص،المجتمع،رمضانأحمد3()

.4902/،الأعشصئبح،القلقتدي)6(

نهوطلبت،حاكمهاكرمهاحيث؟القاهرةإلىاشدعيتواقي،الجميلبصوتهاالأقبانيدياالمغئيةاشتهرتكما)7(

.78ص،الإقطاعةالئظم،طرخانإبراهيم،بالمغن!نخاصئةضريهضمنهامنوالتي،فاجابها،افوسضربةاصقاط

.992ص،المجتمع،رمضانأحمد،أوتارسبعةذاتؤترئةألةوهي)8(

.003ص،المجتحع،رمضانأحمد،أوتارسبعةذاتكالرتابةوهى)9(

.003ص،المجتمع،رمضانأحمد،وتارأعثرةلهاؤترئةلةآوهي()15

.003ص،لمجتمعا،رمضانحمدأ(11)
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الئزهة،آلةمنهاجديدةآلاتاسئخدمتفقد،والمفينالموسيقئيقإبداعخلالومن

أسماهااخرىملةكذلك،الرتابأنواعمنوهي،المؤمنعبدبنالذينصفبئإلىئسبتالتي

الجديد،الأرغنالباجيالخكموأبوالبياسيزكرياأبوؤصتتغكحا،فنحنغودوفو()المغني

.التتحسينات)1(بعمقعليهوأدخلوا

ئمنيكونوالم،والموسيقىالغناءفنفيبرزواالذينفعظمأن؟بالذكرالجديرومن

،وغيرهكالالتأخرىمهنةوئمارس،ينتسبكانفعظمهمإنبل،فحسبالفنهذاامتهن

أصحابتستهويحتى،الحياتيةوضروراتهواثوسيقىالغناءفنأهمتةإلىئشيرالذيالأمر

ورئما،الإسلاميةالعربيةالحضارةمظاهرعرفتهامزيةوهي؟فيهلئبدعوا،الأخرىالمقن

.والشئفاءالعلاجطرقمنطريقةبوصفهيتئصلالغناءبفنالأطتاءاهتمامكان

والعافة:الخاصتةالقصصمجالس-9

الأ!لين،فصصعلىالفردياللعفيها،العاقةالشئعبئةالمدارسمنالمجالسهذهتقذ

اختلافعلىالفئاتفعظمويحضرها،ودنياهدينهامور-خلالهامن-يتعئموكذلك

القتممنمجموعةئؤطرهاوالتي،الأمراءمجالس:نوغينعلىوهي،وفئاتهمطبقاتهم

والئغو،الهزلعنبعيدآدثةالمطفيهامدابوتسود،والسئلطانالأميريحضرهاإذ؟والقواعد

عاليةدرجةعلىالمجالسهذهكانتوقد،الاستفسارأوالسئؤالتوجيهالأستاذفيهاوئقئن

أصحابمنالقومعليةويحضرها،الإمارةدارفيئعقدوهي،الثتقافةوأسباب،المعرفةمن

منهؤلاءيتمكنإذ؟التاسعافةعلىفحرقةتكنلمولكتها،المجتمعفيالشتان

مجلسأنالرواياتذكرتفقد،)2(الممتائدةوتقاليدهابأعرافهايتقئدواأنعلى،خضورها

وأحوالالعلمإلأفيهئذكرولا،والوقارالحشمةمنكبيرةدرجةعلى)كانزنكيالذينئور

يحضروكان،هذا()3(يتعذىولا،العدوبلادوقصد،الجهادأفورفيوالمشورة،الضالحين

لمصالحاثرصدةالأفورمنتناولهيحلفيما)يستفتيهموكان،وغيرهم،الفقهاءفيه

.528ص،الموسيقىتاريخ،فارمر()1

.9141/،بعدماوما،8،317،الأغاني،الأصفهاني،ك!91طبعة،2218،273/،الفرلدالعقد،رئهعدابن)2(

.173ص،الباهرالتاريخ،الأثيرابن)3(
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وتبادلالاستشارةمنمجلسهفييجريوكان،()1(يتعذىولا...يفتونهمافيأخذ،اثسلمين

يجريولا،قولهيخلفولا،عليهيقف،بشيءتحذث)إذا؟ولهذا،الأفوركاقةفيالر!ي

كماأعراضهمعنوالكلام،التاسفيوالقدحوالغيبةوالشتتموالفخورالفسقمجلسهفي

في)كتا:قائلآالذينئورمجلسعساكرابنلناوصفكما،()2(الملوكمجلسفييجري

والوقار،الهيبةتعلو،الطيرزؤوسناعلى-قيلكما-فكتا،الذئنئورمجلسنحضرالأمس

..()3(إلينا..استصغتكقمناوإذا

الاثتينيوقيئئعقدكانالذيمجلسهأنالشأنهذافيالدينصلاحإلىئنسبوتما

الفقهاءخضوروئزينه،التاسشئؤونفيللتظروفوفناسبة،اسئوعكلمن،والخميس

كانلذلك،شئؤونها)7(فيللئظرالعاقةخضورمجلسهعلىويغلب،والفضاة)"(والغلماء

الاجتماعفيالامتزاجهذاولعل،طبقاتهااختلافعلىالاجتماعيةالحياةئمتلمجلسه

خضورامتناعفيسببآهذاكانوزتما،المجلسهذافيالانضباطوعدمالفوضىئسئب

الذين،صلاحمجلسحضورعنتخفقهكئرالذي،عساكرابنومنهم،العلمأهلبعض

واختلاف...عليهلأحدلاماالجفوسأدبوسئوءالقفظمن)فيه:مجلسهيصفوفو

لم،طلبهفيوأرسل،عساكرابنالدينصلاحتفقدوتقا،()6(استماعهموققةالمتحذثين

)نرفحثالذينصلاحفخاطبأبخضورهاستجابمرآتعذةذلكفيطلبهتكرروتضا،يحضر

ئردولا،قائلإلىفيهئستغلا،السئوقةمجالسكبع!قرأيئهفإتني،مجلسذعننفسي

ابنوالمؤرخالعالمبينالحوارهذاأنوفوبالانتباهجديرةمسألةوثضة،()7(فتكئمجواب

إلىئشير-لاشلث-هيأفور؟خملةيعكسإتما،الاينصلاحوالسئلطانوالحاكم،عساكر

قاضيابن)1(

قاضيابن)2(

الأثير،ابن)3(

كردئخمد)4(

المسجدظلفي

،شذادابن)5(

الأثير،ابن)6(

الأثير،ابن)7(

.53ص،الذردةالكواكب،شهبة

.8803/،الرئانمرمة،الجوزيابنسبط،18-17ص،الذ!لةالكواكب،شهبة

.32ص،الذريةالكواكب،شهبةقاضيابن،173ص،الباهرالتاريخ

والقح!انئةالذينئةالغفوم،المهديعبدالجليلعبد،801ص،والشتعرالسئحرمدينة،دمثق،علي

.1145/،فلسطينفؤتمر،لأقصا

.413416-ص،الذينصلاحسياسة،ئوريالقادرعبددرلد،13ص،الذينصلاحسيرة

.173ص،الباهرالئاردخ

.173ص،الباهرالئاربخ
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الحكاموفواجهةالتجيربإمكانهمكانالعلمأهلأنوهي،العربتةالحضارةفيصحيةظاهرة

بالوقت-تعكسكما،الذينلصلاحعساكرابنتوصيةمنذلكتبيقكما،الأصلحبياننحو

الحاكمخمثإلى-أيضآئشير-أمروفو،العلمميادينفيالغلماءلنصائحالحاكماستجابة-نفسه

والعلمي.السئياسيالوعيعلىيدذفإتما،شيءعلىدذإنأمروفو،الغلماءفجالسة

بالتقافةالشئعراء)1(تأثرإذالشتعر؟ساحةإلىوقيمتهاالدينئةالمساحةتأثيرامتذوقد

منكثيرأاستوعب،()التوجيهئسضى،الشتعريالبديعمننوعآبينهمأشاعتما،الدينية

.الستيرد(وخسنالخفقتقويمفيالذئنتةوالمصطلحماتالمعاني

مجالسفناككانت،الستابقةوالعتروالسميربالعلمالمفعمةالأمراءمجالسجانبوإلى

المجالسهذهومن،بحثهاوموضوعاتالعاقةميادينهافيالأخرىهيتن!ثتطتالتيالغلماء

ذإ؟الأمويالجامعفيالسئبتيومانعقادهإلىأشرناالذي،)3(الجوزيابنسبطالشتيخمجلس

نالفرم)يقرؤونشامةأبوقالفيما،الستابقةال!يلةفيالمجلسهذالخضورالتاسيتجه

مجلسخضوريقتصرولم،()4(الأماكنإلىوفسابقة،بالمجلسفرحآذلككل؟بالشئموع

خضورإلىاشيرفيما،الحتهاممنيحضرهقنفناككانبل،فقطالعاقةعلىالجوزيسبط

.للخضور)5(المبكرينمنبأتهوؤصف،المجلسهذاجلساتأحدعيسىالمعنهمالملك

لممنهابعضأفإن،العاقةوالمنافعوالمعرفةبالعلمتةؤصفتقدالمجالسهذهكانتوإذا

منالئوعهذاشاهدقدأئهتيصيةابنمجلسعنزويفيما،الطائفتةالمشاكلمنيخلويكن

عليهم؟وتأثيره،الفقهيةتيمتة)م(ابنبطريقةالتاسإيمانإلىنرىفيماذلكومرد،المشاكل

نه،الكئيرئرددكانحئىللشئعر،تذو9قهعنهغرفلماالثعراء،منالعديدالذينصلاحمجلسيحضركان)1(

حياة،شلبهي،ئرامماخيرعلىعصرهغفومتعفمهإلىذلكيرجعوريما.492ص،الذينصلاحالتاصر،عاشور

.38ص،الذينصلاح

.264ص،الصخليبتةالخروبأدب،حمزةالئطيفعبد)2(

ابن،ا5يرص،الذيل،شامةأبوهـ،654سنةئوئي،الذمشقيالبغدادي،الخوزيبنالذينشمسالمظفرأبو)3(

.3142/،الأعانوفيات،خلكان

94.ص،الرؤضتينعلىالذيل،شامةأبو)4(

.6ل89/،الزمانمرمة،الجوزيابنسبط)5(

ذول،الذهبي،14141/،والثهايةالبدايةكثيرابن،728ءسنةئوفي،أحمدبنالذينتقيالإسلامشخ)6(

.118-2018/،لإسلاما
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عنهتدفعلمالمكانةهذهأنغير،سياسيوتأئيردينتةمكانةمنالكبيرالفقيههذابهتمئعلما

)1(.المحنمنلحقهفيما

،اثدةتلكفيدمشقفيالستائدةالأخرىالثقافئةالمظاهرمعالمجالسهذهتآزرتلقد

الئساءمنوالمعرفةالعلمأهلمنالكثيردمشقإلىوفدإذ؟العلمطلبفيالرحلةومنها

الدينوشمس،)3(التكريتيفخقدبنوأحمد،)2(التكريتيالاينقلنومنهم؟والرجال

الثقافةفؤشساتعلىفضلآ؟وغيرهم،)9(التكريتيةعليبنتوزينب،بالمستاح)4(المعروف

وثلاث،ن)6(للفرممدارسسبعمنها،الكثيرعددهابلغالتيالمدارسبهاونعني،المتخصئصة

هذاوكان،المثتافعي)7(للمذهبوسئون،الحنبليللمذهبمدرسةوخمسون،للحديث

وثقافيآ.علميآدمشقبناءفيئسهموالمعرفيالتقافيالازدهار

:خرىأصئور-51

غيرهامنبهاوتمتز،الذمشقيالمجتمعفيسائدةكانتالتيالاجتماعئةالعاداتومن

هي:المجتمعاتمن

المشي:فيعاداتهم-ا

يمشونكانوااذ؟والأزفةالالرقاتفيالمشيعندخاضةبعاداتدمشقأهلتمستك

)من:بقولهخبيرابنوصفهم،خاصةبطريقةالسئلامويتبادلون،الخلفإلىوأيديهم

إلىوأيديهميمشوناتهمكقهاالجهاتهذهتجفع،والكبيرعندهمالضغيرحالعجيب

.2224/،الإسلامفيالمذن،فصطفىشاكر1()

.254د/،والحضاريالثقافيالتشاط،عئاسمهديصالح)2(

،7491،الكائوليكئةالمطبعة،تيروت،سويلةجاكلينتحقيق،الأعانوفئاتكتابتالي،الضقاعىاللهفضل)3(

.3258/،الثقافيالثشاط،مهديصالح،48-77ص

الثقافي،الثشاط،مهديصالح،46-243/،7291،طا،تيروت،مهديصالحتحقيق،الوفئات،رافعابن)،(

/1925.

.3255/،والحضاريالثتقافيالتشاط،مهديصالح،144-2134/،الوفئات،رافعابن)5(

بعدها.وما،صا،7891،تيروت،المنخدالذينصلاحتحقيق،دمثقفينالفرمدور،التعيمي)6(

.41-31ص،دمثق،القرآندور،المنخد)7(
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بأحوالالمشتهةالحالتلكعلىللستلامويركعون،الأخرىعلىبالوحدةقابضين،خلف

الهيئةتلكيعتقدونوفم،تكتيفآواوثقوا،تصنيفآسيمواقدكاتهم،واستكانةمهانةالقناة

ئمكنلاعادةذلكتعذونوفم،وتشريعآ..0()1(الخضوصتةذويعنلفمتمئزآلهم

خبيرابنقال،ذلكوغير،الجسملأعضاءالرياضةمننوعأكونهاعنفضلآ،تغييرها

قنمنهموالمحتشم،الأعباءمنوراحة،الأعضاءفينشاطأبهايجدونائهم)ويزعمون

يتخذونوقد،الأخرىعلىالواحدةاليدخلفهيضعأو،شبرآالأرضعلىذيلهيسحب

الآخرين.عنالانفرادبذلكأرادواورتما،()2(شتةبينهمالمشتةهذه

الخخاج:استقبالفيعاداتهم-2

استقبالهمخلالمنوذلك،دمشقأهلواحترامبتقديرالحراماللهبيتحجيجيتمئع

الخبز،وأرغفةالططمأنواعبتقديمذلكعنمعئرين،متتابعةبمجاميععودتهمعندلهم

خبيرابنذلكوصف،الحراماللهبيتبزيارةوتيفنأ،والخيرللبركةطثتآبهالمشاركتهم

لتلفيهمالتاسخرج،ثمانينعامفو،العامهذافي،دمشقإلىصذورهمعند)...:فقال

لفقرائهمالذراهموأخرجوا،بهمويتمستحون،يصافحونهم،ورجالآنساء،الغفيرالجتم

الحابخ،يتلقينالتساءمنكثيرآأبصرقنفأخبرني،الأطعمةإليهموأخرجوا،بهايتلقونهم

له،الحاجبأكلتبركآلاحكلهوئبادرن،منهاختطفتةمنهالحاخعفنفإذا،الخبزهـئناولنه

)3(.(العجيبةالأمورمنذلكغيرإلى،دراهمعنهعوضآلهودفغن

الشلام:فيعاداتهم-3

خبيرابنيصفهاوالتي،غيرهممنئممزهمللستلامخاضةطريقةدمشقأهلاختار

والخفض،الرفعبينتتلاعبالأعناقفترى،دالسئخودللركوع)يماء)...وسلامهم:بقوله

هويام)"(،تهوىوعمائمهم،يقوموآخر،ينحطفواحد،ذلكعلىالحالبهمطالوزتما

.6ص،الأيوليالعهدفيالأدب،سلامزغلولفخئد،926ص،خبيرابنرحلة)1(

.926ص،الرخلة)2(

.256ص،الرخلة)3(

.225ص،الإسلاميالمجتمع،عاشور،268ص،الرحلة)4(
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مدعاةجبيرابنيراهاحينفي،والتواضعالأدبمنضترل!-تظرهمفي-الالريقةوهذه

لقد،الحجالرئاتبسيماتتحقواكيف!الرجاللهؤلاءعجبآ)فيا:فيقول؟للسئخرية

منه()1(.الأبتةالئفوستأنففيماانفسهمابتذلوا

فيأو،بينهمفيماالأمركانسواء،المهذبةالمخاطبةبألقابدمشقأهلبالغكما

الجهاتهذه)وفخاطبة:فقال،خبيرابنالحالهذالناوصفوقد،الآخرينفخاطبة

وإذا،الحضرةوتعظيم،الخدمةويامتثال،والتسويد)2(بالئمويل،لبعضبعضهم،قاطبة

.الستلام()3(عنكفايةالخدمةبرسمالخادمأوالمملوكجاءيقول،فسقمآأمرمنهمأحدألقى

والذعابة،المرحضؤرعندمشقأهلبهيتمتعماوتهذيبهالحديثبرقةويتصل

كانتهلنتبتينلمولكتنا،)5((مغربعنقاء)4(عندهم)الجذ:فقال،ذلكخبيرابنووصف

صفةهيأمخبير؟ابنعاشرهمالذينالذمشقيالمجتمعفئاتمنفئةتخص!جبيرابنمقولة

.؟الغرباءاستقبالفيطريقةهيأم،؟دمشقأهللأبناءعاقة

المئلاة:انتهاءبعدعاداتهم-4

،والستعادةبالخيرلبعضهموالذعوة،لبعضبعضهمفصافحةدمشقأهلعادةومن

واستصحاب،وئمنهالشتهرذلكبركةيتعرف،لبعضبعضهم)ويدعو:جبيرابنقال

.()6(أمثالهوعلىعليهيعودوفيما،فيهوالخيرالستعادة

إليهوالتقرت،الثوابفيزيادة،العشاءصلاةبعدالفرآنقراءة-أيضآ-عاداتهمومن

الجامعإنبل،نالفرملفراءالوفوفخضصواأتهموالتقوىالبرأهلإلىئسبحتى،تعالى

ذكرتالرواياتإنحتى،الرمامطباقبحجرةئعرف،لهؤلاءغرفةأفرددمشقفيالأموي

2(

3(

4(

6(

.62ص،الأئوليالعهدفيالأدب،سلام،268ص،الرخلة(

.268ص،الرخلة،مولاييا؟سئدييايقولأفي،والتسويدالتمويل(

.268ص،الرخلة(

.268ص،الرحلة،موجودغيرعندهمالجذأنأفي؟خرافيطير(

.268ص،الرحلة،خبيرابن(

.926ص،الرحلة(
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علىئصرفماالواقفخضص،م9660127!/الآخررييع02إلىتاريخهايعودوقفتةأن

بتوفيرتتعقدهذهالرقام)1(طباقخجرةأنوالراجح،العشاءصلاةبعدليلةكلالفرآءهؤلاء

.الؤفوففيالثظرإليهالمعهودالرمامديوانبإشرافالقراءهؤلاءطعامسماط

الخليفة:رسولاستقبالعندعاداتهم-5

منهمتقديرأ،العتاسيالخليفةرسولاستقبالهمعندخاضةعادةدمشقأهلتقبئ

اثسلمين،مصلحةتخمنالتي،وتوجيهاتهلإرشاداتهامتثالهمخلالمنوذلك،واحترامآ

دمشقولاءعلىدليلهذاوفي،الخلعمنعليهميخلعهأو،لفميمنحهلماتسليمهمفيأو

يستقبلأنالاحترامهذامظاهرومن،ببغدادالودتةوصلاتها،العئاسيةالخلافةلشرعية

واصلابنالصئورةلهذهأشارفيما،زينتهوتمام،الرشصئةبهيبتهالخليفةرسولدمشقحاكم

:فقال،)2(صندلالدينعمادالخليفةرسول،أم171وو/367سنةالاينئوراستقبلحين

كتاب،)3(القيسرانيخضربنفخضدبنخالدالدينفوفققرأ،مشهودآيومآ)وكان

،الالرق)"(غنقفيبالسئيقينوتققد،الفرجئةالدينئورلبس،الكتابقراءةوبعد،الذيوان

الستيقينتقليدبينوجمع...رأسهعلىمنشورالأسودواللواءالقلعةداخلفيراكبآوخرج

الذهب،عليهونثر،دمشقظاهرإلىفظهر،المصريةوالذبارالشتامالإقليميبتقليدهالأسفار

الملكاستقبالعندذلكوتكرر،()5(القلعةإلىعادئتم،الأخضرالميدانإلىبسيرهوأنهى

إلىؤصولهوعند،م7060124!/سنةالشتهرزوري)ل!(الذينشهابالخليفةرسول،العادل

نأبعد،جميعآوالتاسوالعسكرالذولةرجالوكباروالمعنهمالأشرفوالداهتلقاهدمشق

.31136/،الإسلامئةالفئون،الباشاحسن(1)

وئو،الذينعضدبنالذينكمالعزلبعدالقرلرداراستنادتوق،الخدمأكابرمن،صندلالذينعمادفو)2(

.664/،الرأهرةالئخوم،برديتغريابن،صاكار،الثئاميالبرقسنا،البنداري،الرشئلكبر

.282/،الأعيانوفئات،خلكانابن،البحرساحلعلىبالمثتامبلدةافيسارةقريةمنوفو)3(

.61ص،الثئاميالبرقسنا،ابخداري،الأحمرالذهبمنرينارألفكرتهمعالطوقوزنوكان)4(

.402ص،الذرلةالكواكب،شهبةقاضيابنالمعنىونجفس،218921-1/،الكروبئفرئج،واصلابن)5(

والتهاية،البداية،كثبرابن،0630سنةئوفي،الصئالحينكبارمن،ال!ثتهرزوريحفصابوالذينشهاب)6(

/13914.
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خلعةشلموبعدها،قصرهفياستقبلهحي!ث؟حافلموكبفيبهوساروا،الأسواقغلقت

وطوق،فذقببطرازسوداءوعمامة،فذقببطرازأسودأطلس)فرجتة:وهي،الخليفة

أشهبحصانأوركب،بذهبقرابهجميعمحتىبسيفوففد،ثقيلفجوهرذهببطوق

،..0()1(الخليفةألقاببالبياضعليهمكتولآأسودآعلمآرأسهعلىوتشتر،ذهببمركب

كانبل،لدمشقللاحتفالفناسبةكانتالعادلللملكالخليفةرسولؤضولأنويبدو

)تثرحتى،الخليفةخلعالعادلالملكلبسأنفما،الاحتفالهذافينصيبهاالشئاملولايات

بهاءالقاضيلهوقذم،الذهبعليه،وحمصحماةصاحتيئرسول،الذينبهاءالقاضي

جهة،من،()2(الذهبالمفوكباقيرسلعليهوتثر،القماشأفخرمنقطعةخمسينالذين

الملكأبناءشملتأخرىخلعفناككانتبل،وحدهالعادلالملكتخمنالحفلةتكنا!

الكئمك!)"(.واسعأسودوثوب،سوداء)عمامة:وهي،لعادل

العادلالملكاستعرضفقد،المناسبةبهذهالاحتفالمراسيمتستكملاناجلومن

.)4(القلعةإلىوعاد،البلدالظهرووزيرهأولاده

تدلطمسألة،واستقبالهالخليفةبرسولالاحتفاءمظاهربأنالقولإلىتخفم!تقذخ!وتما

حرصآخرجانبومن،لهوولائهم،الخليفةلسئلطةوالأقاليمالولاياتحتهاماحترامعلى

خلالمن،والستياسئةالاينتةبشرعتتهوالاعترافوالضلةالمودةهذهاستبقاءعلىالخليفة

وكان،والهداياالخلعمنلفميبعثفيما،دمشقحتهامومنهم،الحتهامهؤلاءمعتواصله

.للاحتفالمناسبةتسفمها

.3181/،الكروبئفرئج،واصلابن1()

.3181/،الكروبئفرئج،واصلابن)2(

.3181/،الكروبئفرئج،واصلابن)3(

.3181،182/،الكروبئفرئج،واصلابن)4(
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الخامس:الفصل

الاجتماعيةالعلاقات

لعائلة.ا

.المرأةمكائة

.الأطفال

ائمجتمع.بينالاجتماعيالتكافل

.الشكانإحصاء

لفصئوروالذ!را
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شلث-بلا-وهي،العاقةالحضارةمظاهرمنمظهرآالسئليمةالاجتماعيةالعلاقاتتغذ

أحدفوالذمشقيالمجتمعكانوثضا،ووعيهاثجتمعزقيمعطردئآتناسبآتتناسب

بعد-فةاثفطوالقتم،الإسلامقبلالموروثةقتمةبنائهفيأسهمتالتيالإسلامئةاثجتمعات

عبارةالمجتمعاتفكل،اثزدهرةضورتهشكلوقد،وفناكفنامنمزيجأفكان،الإسلام

التيالعربيةالقبائلإلىوالانتماء،العاقةالمصالحبينهاوخدتالتيالأشرمنمجصوعةعن

واسعةمساحةالرخلفيهرسمفجتمعهوالإسلامقبلالعربياثجتمعإنإذ؟المنطقةسكنت

الأسترية.والضلاتفيهالحياةوفقتضياتطبيعتهبسبب

الأسرةفيبمكانتهالرجلفتمتز،ال!ئفةهذهالذمشقياثجتمعورث؟فنامن

هذهخلالمن،المجتمعأفرادويينالأسرةافرادبينالاحترامشئلوتعققت،والمجتمع

سواء،الاجتماعيةالعلاقاتتلكبناءفيأسهمت-غمومهافي-وهي،الموروثةالعادات

للعائلةالأسريالبناءفسنتناول؟وعليهغفومأ،المجتحعافرادبينأمالعائلةأفراربينكانت

وأ،ببعضهاالعوائلتلكافرادعلاقةإلى-بعدئذ-منتقلين،يعضهمأفرادهاوعلاقة

شكانودئموغرافئةطبيعةعلىنتعرتحئى،ببعمقبعضهمالمجتمعأفرادبعلاقةنسحيهما

والفصور.الذورفيخططهاخلالمن،للمدينةصورةبتشكيلوننتهي،دمشق

العائلة:-

وتقا،العوائلمجموعةعنعبارة-أساسآ-واثجتمع،المجتمعفيالأولىالفبنةهى

وزشموالتوجيهللئربيةالمدرسةهيبل،اثجتمعلتكوينالأولىالفقرةهيالعائلةكانت

العائلةعرفتهالثهجوهذا،الاجتماعتةوالقتموالعاداتبالخلقالأبناءوتربية،ال!ئلوك

العربيةبالمنطقةالعائلةتميرت؟الغموموفي،والغفودالعضورعبرالدمشقيباثجتمع

ناوذلك،الإسلامقبلالعرليالمجتمعشهدهاالمسألةوتلك،بالتماسكالعربيوالمجتمع

غذدئةمرحلةبلغتماإذاحتى،وتواصلهاوضمودهاقوتهايعنيووحدتهاالعائلةتماسك

القبائلشهدتهاالظاهرةوهذه،الانقساممرحلةإلىووصلت،واحدمكانفيبقاؤهاتعذز
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قباثلإلىالقبائلانقسامفيأسهممما،الأسترأعدادلازديادكنتيجة،الإسلامقبلالعربئة

صلاتعلىالأسترئحافظةخلالمن،وتواصلهاصلاتهاعلىحافظتلكئها،اخرى

وزتما،ومحلأتهحاراتهفي-بؤضوح-الذمشقيالمجتمععرفهاالظاهرةوهذه،بينهاالرخم

هذهبينالرحمتواصلأسبابمنوسببآالأستر،بينالوحدةهذهمظاهرمندمشقشوركان

تزدادالذمشقيةالأستربينالضلاتهذهإن:نقول،الذقةتوخينامالىاذا،وتماسكها)1(الأستر

ا!بوابتوفرولعل،ا!خرىبالحاراتص!تهامنكثرالواحدةالحارةأستربينوتماسكآوثاقة

)2(.الظاهرةهذهئروزعواملمنايضأ--كان،الذمشقتةالحاراتتلكأزفةفيوالحواجز

والمرأة،الروجوفو،الأسرةبرل!يوصفالذيالرخلمنتتك!نعفومأ--والعائلة

حسبكل،بهاينهضونالتيوالأعمالالمهائمفيويتورعون،والأبناء،الروجةئمئلالتي

الذيالإسلامظلفيوتواصلت،الإسلامقبلالعربيالمجتمععرفهاحالوهي،دائرته

بقيمةمنهإدراكآ،الأسرةأفرادبين،والتواصل،والخمث،والتعاون،المودةصلاتعقق

،الإسلامارادهاالتي،الرخمصلاتعلىوالأدلة،الإسلامفجتمعبناءفيالبالغةالأسرة

ؤآثذين):تعالىقال.بهوالتمسئك،ذلكعلىالححثفيالكريمةالآياتبهجاءتمائؤلدها

أؤلنتغهتملأزخامبآؤاؤئوأينكضقأؤقبكتغكتمؤتجقذوأؤقاتجزوأتغذيىءاتئوأ

ؤئوأاتقشضةآخمزاذؤإ):لىتعاوقوله،!)3(غلغ:شنيكئنآللةإنلت!آجمتنبفييتغضي

.!)4(مغزوتاتؤلأفضؤنوئوأيتةززنوفمتآؤآقتضن!إنقيتتنؤآآتفزتط

هذهبرزت،العرلياثجتمعضورمنفتأئقةصورةالامشقيالمجتمعفصفة؟إذن

للمجتصعامؤنةالأخرىالعوائلوبينوبينها،ذاتهاالعائلةأفرادبينالخئرةالضفات

وغيرها،،التغليمومراكز،وحئاماتها،مساجدهالهاصارتبحي!ث؟بخضوص!تهاالحاراتهذهتم!زت(1)

،الثترقفيالثصارىتجضعفيلاحظناهماوهذا،الواحدوالذينالواحدالئسبذويالكانتجضعالىبالاضافة

.36ص،دمشق،شوفاجيه،الغرمم!االقسمف!والمسلمون،الجنوبفيواليفود

فيالأمنعلىفظةبالمطيقومونالذينخرأسهالهاكانكما،ئعينةبمواقيتئفتحأبوابدمشقلحاراتكانت)2(

.،03-3ه23/،الإسلامفيالمدن،ئصطفىشاكر،الحارة

.73الآية/الأنفالسئورة)3(

.8الآيةالئساء/سئورة)4(
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والكوارثوالخروبالخنأوقاتفيالعوائلهذهوتكافلتمازرخلالمن،الذمشقي

في؟اخرىجهةومن،جهة)1(منالس!اسيةوالفتنوالمشاكلالأويئةوانتشار،الطبيعية

ذلك؟شابهوما،والأعياد)3(والاحتفالاتوالمسرآت)2(الأفراحأوقاتفيذلكمنالئقيض

في،ذلكالىأشرنافيماوالئعاونوالئواصلوالمودةالقكافلفيالحالذاتتسودحيث

السئابقة.الفضولخلالمنفخت!لفةمناسبات

؟الإسلامقبلالستابقةصئورتهئمثل،الذمشقياثجتمعفيواسرتهعائلتهبينوالرتجل

بسبب،الرجولةفجتمعبانهيوصفالعربيالمجتمعباعتبار،كبيرةمسؤولئةتحملحيثامن

خلالمن،والعائلةالبيتفيالرخلمسؤوليةالإسلامعرزئئم،العاقةوالظروفالبيئة

والسكن،،المعيشةشئلومستلزمات،الرزقتوفيرفعليه،أسرته)زاءبواجباتهتكليفه

بتثقيفهممنهإسهامآأشرتهبتعليمينهضالرجلأنأزويفيما،والئعليمالثرليةوأساليب

المجتمع،فيالستائدةالمختلفةالثقافةمؤشساتمنالأفوربهذهيتز!دواأنقبل،وترليتهم

بالإضافة،أولادها)4(جانبهاوإلىدارهافيالحديثزوجتهأسمغأئهعساكرابنروىفقد

الشتريعةحذدتهاالتيالمسؤولتاتتلك،حياتهفيوشريكتهوزوجتهابنائهإزاءمسؤولتاتهإلى

فهي،المسؤولتةهذهللرتجلكانتلىاذا،والإنسانيةالبشريةالطيعةورسمتها،الإسلامتة

العربي-المجتمعقيمقبدهومن-فالإسلام،والاستبدادبالئسلطيتمتعأنبالضرورةتعنيلا

يتخذفيما،معهموتشاوره،أسرتهأفرادبآراءإستئناسهإلىأشارتبل،ذلكإلىئشرلم

ربةيتخقىفقد،التشاورمنالذائرةهذهظلوفي،العائلةمصلحةتخص!قراراتمن

.الأخرىالأسربآراءفستنيرأحتىأو،الأسرةأفرادعليهأشارفيمامقتنعآرأيهعنالأسرة

التاصحمنهجاسرتهمعتنهجأنالرخلمناقتضتوالثفكير،المعاملةفيالمرونةوهذه

طالغثتافيما،وفاتهبعدسيرتهملفميرسمحتىبل،فحسبحياتهفيلش،والقائدوالذليل

وئذتةماومنها،وغيرها،والمجاعات،كالرلازلطبيعيئومامنها؟الخنمنالكثيردمقمدينةاصابت)1(

اين،11صا،دصئصقتاهـلخذيل،القلانسيابن،كه468،552،43ال!ئينفي،الحكامبينالسئياشةاكفات

.13178/والتهايةالبداية،كثير

الرأبع.الفصلفيدمشقمدينةأفراحعنتحذثناأنصتتق)2(

الرأبع.الفصلفيوالاحتفالاتالأعيادعنئففلبشكلتحدثناأنسبق)3(

.164ورقة،66ج،دصثقمدينةتاريخ،عساكرابن)4(
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وعوائلهم،لأبنائهموالحتهامواثلوكالخلفاءئقذمهاالتيالتصائحفيوالتاريخالسميركئث

فإتها،تعالىاللهبتقوى،،أوصيلث:قائلأ،الظاهرالملكينصحالذينصلاحالسئلطانفهذا

الرعية،ففوببحفظوأوصيلث...نجاتكسببفإته،بهاللهاقركبماوآمرك،خيركلرأس

،الأمراءففوببحفظواوصيك،عليهماللهوأمينأمينيفأنتآ،أحوالهمفيوالنظر

فإن،أحدعلىتحقذولا،الثاسئمداراةالابلغمتمابلذتفما،واكابرها،الذولةوأرياب

...0،()1(برضاهمالأئغقرلافإئه،التاسويينبينكتماواحذز،أحدآئبقيلاالموت

كانلمامصغرةضورةئمئلهيإئما،بمكؤناتهاالذمشقئةالأسرةانيتبيق؟هناومن

وهي،والتكافلوالمسؤولتةالتعاونصفاتحشأمنغفومأ؟الامشقيالمجتمعفيسائدآ

الاجتماعيالبناءمتانةفي-كبيرحدإلى-ئسهم،متينآبناةالأسرةتبنيائهاشلتلاصفات

المرأةجانبهإلىتقف،والتربويةوالأمنئةالمعاشتةاسرتهمصلحةعلىيسهرفالرجلغفومأ،

زوجهايحتاجهمابشراءتتكفلأتهازويفيما،المنزلتةبمسؤولتاتهاالأخرىهيتسهرالتي

،الأطفالوتربية،المنزلإدارةفياهتمامهاويتمثل،)2(وغيرهلباسمنلوازممن

ولعل،الصئالحةالأسرةلتكوين،الرتجلأخيهامعسوئةالطاقاتكلواستثمار،وتوجيههم

فيزوجهامعالفاعلةفشاركتهاحيمثمن؟مساحةأكثرالريفيةالأسرةفيالمرأةعلىءالعب

بإدارةاثتصلأو،المعاشتةالحياةب!ثئؤونالضلةذاتالعملوفحارسة،الرزقأساليبتوفير

وأالعلمكطلب،الأخرىالحياةشئؤونفيدورهاضمالةفيهذاينعكسقدتما،المنزل

هذهأنأشلثو!،الريفأسرةدونالمدينةلأسرةتتوقرقدالتيالمعارفاكتسابفيا!سهام

.اثختلفة)ر(البيثيةالنهروفسئبتهاإئما،الظاهرة

:المرأةمكانة-

فقد،كبيرينوتقديرباحترامتمتعتإذ؟كبيرةمكانةالإسلامقبلالعربتةللمرأةكانت

ميادينفيبارزدورلهاوظهر،)4(المجتمعفيمكانتهامنكخزءالالبيعتةحقوقهامارست

.238ص،الذينصلاحسيرة،شذادابن1()

.4246/،المئئوك،المقردزي2()

.218ص،المخمع،رمضانأحمد،187ص،الئذورمطالع،الغزولي)3(

ناكما،الرؤاجفيرأيهائرخذكانماوغالبآ،زواجهابعدحئى،الخاضةبأملاكهاالاحفاظالمرأةحقمنكان)4(

البداية،كثيرابن،0113/الأغاني،الأصفهاني،معامتهنأساؤواإذاويتركهم،أزواجهنيخترنكنبعضهن

.8913/،والتهاية
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عليها،اثؤمنين)2(أئمخديجةوالتئدة،تدمر)1(ملكةزئوليابينهنومن،والعملالستياسة

كئير،وغيرهنختبة)3(...بنتوهند،)4(التميميةوسجاح،غمرو)3(بنتوالخنساء،المتلام

بعضتسميةأنالىذلكوتعدى،ائه)6(إلىالعرببعمقئ!سببل،فحسبذلكيكنولم

ذاته.الميدانمنالإسلامقبلالعربألهةبعضكانتبل،انثوية)7(بأسماءالقائل

العاداتمنالكثيرأبطل،اوسعوبشكل،المرأةدورظهرالإسلامظهرولقا

منوزقغ،خرتتهامنتحذالتيالفئودمنالعديدوأزال،مكانتهامنتنالوالتي،)8(القديمة

والثقافيةوالاجتماعيةالس!ياستةالحياةجوانبمنالعديدفيدورآأدثفقد،شأنها

على،الحرصكل،ويحرصون،وتقديراحترامكلئوئونهاالرجالوكان،والاقتصادئة

الإسلامالىيعودذلكفيوالفضل،حسنةمعاملةومعاملتها،عنهاوالذفاع،شرفهاصيانة

قبلمكانةمنبهتتمغكانتماإلىلتضاف،الجديدةالمكانةهذهالمرأةمنحتالتي،وتعاليمه

،تيروت،3ط،الأعلام،الرزكلي،المشهورةالملكة،ال!تميدعبنأذينةبنحئانبنغنروبنتالقلاههي)1(

0691،/371.

ويعدقي!الرشولآزرت،فاضلةسبدةوكانت،الكريمالرشولزوجخؤنلدبنتخديجةال!دةهي)2(

431.،1426/،الئاءاعلام،كخالةرضاعمر،مكةفيالبعثةمنالثالثةال!شةفيئوفيت،البعثة

سنةئوفيت،المؤئرةقصائدهالهاشهورةشاعرة،قيممىبنسليمنجيمن،الحارثبنغنروبنتتماضرهي)3(

1.036/،النساءأعلام،كخالة،1035/والثئعراءالثثعر،فنيبةابن،24ء

،البصرةؤشكتت،بعدهاأسلصت،عنهاللهرضيبكرأبيعهدفيالنبؤةادغت،يربوعبنالحارثنجت)4(

.3267/،تارلخه،الطبري،م55674ء/نحوئوفيت

المغيرةبنللفاكهةئفارقتهابعد،شمانأبيزوجة،منافعبدبنشمسعبدبنربيعةبنغةبنتهند)5(

.17001/،الأربنهاية،الئولري،634ماهـ/4سنةتوفيت،طوللخبرفي،المخزومي

ماءوأمه،(م554-)512،الحيرةملك،الصئماءماءبنالمنذرالملكومنهم،أمهالىالرجالمنالكثيرئسب)6(

أبو،(م574-)554،الحيرةملكوئو،فدبنغثرووكذلك،كهم62سنةقتل،عوتلماريةلقبوئو،الستماء

حبيببنئخئدوكذلك،2885/،بالأوفسيتبغدادطبعة،7091،ليدن،والفرزدقجريرنقائض،غبيدة

أئه.باسمشئي،المحبركتابصاحب؟الم!كري

الثعر،فتيةابن،المشهورينالث!عراءمنوئو،شلمىبابييكئىالذيزهيرالثتاعروالد،رياحبنربيهعةمثل)7(

.1163/،والث!راءالشعر،فتيبةابنء،81سنةئوفي،الأ!بيانىالتابغةوكذلك،1143/،والث!عراء

وقد،الفقرمنخوفهموسببه،وطبموبكروكندةوهذيلوقش!تميمئطونبعضلدىئستهجنةعادةالوأدكان)8(

شورةايخطاكبمزاتحانقنتفئمإنق!إئكزتززففتمنخن)ئقؤخثةأؤتذكتمتفالؤاؤلآا:ذلكالىالكريمنالفرمأشار

حسن،إبراهيمعلي،3491،302،892ن،بغداد،الإسلامقبلالعربتارلخ،عليجواد،31الآيةالإسراء/

.03صا،9391،الفاهرة،العاتمالاسلامتاريخ
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يتهاؤخقق؟جمذؤئقسييخنخققكرىآثذزبكئمتفوأآلناشآيايها):تعالىقال،الإسلام

كأنآدئةإنتملأزخاؤآييماءئونءتسصآىآللأآدلةتفوأؤآحؤنج!آكثينيىخالأيتقاؤتثازؤتجقا

.!)1(زقيتاغقيكتم

الاقترانعلىويحرص،بهاويفخر،الاجتماعتةالمكانةذاتالمرأةيختارالرجلوكان

.عذة)2(ئمناسباتبذلكويفخر،بجمالهاافتخارهجانبإلى،بها

فيبمكانتهاالمراةتمئعت،الإسلامئةالعربتةالذولةمساحةمنكخزء،الشئامبلادوفي

وهي،عديدةبالقابتلقبتانهاالئاريخيةالرواياتأثبتتفقد،المذةهذهفي)3(الاحترام

.الخ،..الخفقوس!ث،الكلوستأ،الشئامسثومنها،المكانةتللتتعكس-الحالبطبيعة-

.والئزكية)4(الفخربابمنوهي

برزالذيالعلميالجانبومنها،كافةالحياةجوانبفيدورهاالذمشقيةالمرأةمارست

فيأشاعالذيالضليبيالعدوانبتأثير،الئصؤفميدانفيالنساءمنكبيرعددبظفور

فيب!وتهنايصوفاتهؤلاءائخذتفيما،والرهدالعبادةمنالتوتجههذاالتسائيالوسط

هؤلاءحظيتفقد،العبادةعلىمنهناعتكافأ،الفقيراتباسموتلفبن،والخانقاهاتالربط

ئترجمعساكرابنفهذا،اخبارهنوتتئع،ترجمتهنفياثؤزخينباهتماماثتصؤفاتالتسوة

أصبحتفيما،()7(الستميساطي)6(دويرةفيمذة)سكنتأتهاالضوفئة،داود)؟(بنتلملكة

.)1(رفمالآية/الئساءشورة)1(

عنيتحذثكي،ليراهاالثتعبي)دخالفيذلكيئضحكصا،الئاسبينبزوجتهيتفاخرالقئيربنئصعبكان)2(

.2373/،لأغانيا،الأصفهاني،جمالها

البرقسنا،البنداري،كرامتهاحفظأرادلأنهوذلك،الدينئورزوجةخاتونعصمتمنالدينصلاحتزؤج)3(

.131ص،الثتامي

شاكر،276ص،المجتمع،رمضانأحمد،بعدهاوما،111ورفة،66ج،دشقمدينةتاريخ،عساكرابن)4(

.259/،الإسلامفيالمذن،مصطفى

7!ء،سنةئوفيت،حديثهاعصلارلابنأجازتئتصؤفةعالمة،القرصليسعيدبنئخفدبنداودبنتملكةهبم)5(

.5301/،التسا.أعلام،كخالة،م!ورفة،ك!ج،شقمدينةتاريخ،عسلارابن،سنينوأربعسنةمائةعاشتانبعد

الجامعبابعلىوتقع،53!هسنةالمتوئى،ئخفدبنعليأشسهاالتيالتيساطئةالخانقاههي،الذويرة)6،

372.ص،الإسلامتاريخفيئخوث،عاشور،الفقراءبدهـلرئدعىوكانت،الأموي

.06ورقة،66ج،دثقمدينةقاريخ،عساكرابن)7(

224http://www.al-maktabeh.com



عنزويفيما،واحدأنفيشاركناللائيالمتصوفاتالئساءمنالكثيرموطنالذويرةهذه

وأهلاثحذثينالرواةمنالكثيريدهاعلىوتتلمذ،للحديثشيخةكانتأتها،هذهملكة

.الذرسلحلقاتوموطنآمدرسةالمعنىهذافيمثلتقدالذويرةهذهكانتوزتما،العلم

لهذهاختيارهاخلالمن،والعبادةوالرهدالتصوفسبيلسلكتقدالمرأةكانتلماذا

بأعمالبقيامها،والرفدالئصوفداثرةتوسيععلىشخعتمخرجانبمنكانتفإئها،الحياة

ورياطآمدرسةدمشقفيتتمتقدعصمتالخاتونفهذه،الجانبهذاتخدمالتيوالتقوىالبر

دمشقفيرياطآالأئولتةفاطمةتتتأ،م065سنةوفي،ساكنيها)1(علىووقفئفقا،للضوفتة

بنفخضدالعادلالملكبنتفاطمة-القلاط-الخانقاههذا)وقف!تفوقهوتم!بت،للفقيرات

،فيها()2(والمبيتالخمسللضلواتوأظهر،بهاالمقيطتالفقيراتإلىائوببنبكرالعادل

تلقبنحتى،)3(الخرقةولبسالتص!فإلىالتساءبعضانصرافاستمرالمملوكيالعصروفي

أولئكتوخهضمنللستكنأماكنوالخانقاهاتالقلطالروايامنواتخذن،بالشئيخات

ئشيرإئما،الئسائيالغنصرفيالتص!فدائرةواستمرارائساعأنشلثمنوما،الشئيخات)4(

ومباهجها.الحياةمتععنانصرافهنعنفضلآ،الرفدوحياةللعبادةحبهنإلى

الضورةأتهايعنيلا،الرقدحياةنحوالمتصوفاتالنساءلبعضالانصرافهذالكن

نأذلك،البحثفيتناولئقاالتياثذةفي،الذمشقيبالمجتمعالمرأةشكلتهاالتيالوحيدة

وكفاءةجدارةوأثبتن،والمدارسالمساجدفيالتدرش!حلقاتمارشنقدكنالئساءبعمق

علىوالرواةوالمؤزخينالمحدثينمنالعلمأهلمنالكثيرتتلمذبل،المجالهذافيكبيرة

)تاريخموسوعتهوتناولت،)9(امرأةثمانينمنالعلمتلقىاتهعساكرابناشارفقد،أيديهن

الحصر،لاالمثالسبيلوعلى،المختلفةالعلمفئونفر،ترغنتمنالكثيرترجمة(دمشقمدينة

.272ص،الثثاميالبرقسنا،البنداري1()

44.عس،6691الموصل،الاسلامفيوالرعايةالعلاجدور،جيالذيوهسعيد)2(

.2926/،ل!ئفوكا،المقردزي)؟،

.277ص،المجتمع،رمفان(حمد)4(

.()المخطوطةالنصاءلترجمةكتابهمن،66(-)65الأجزاءعساكرابنخصئصلقد)5(
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جميعليوأجازتداود...بنتملكةالعالمةأخبرثتا،):داودبنتلملكةترجمتهفيقال

.")1((الله)رحمهافتوافرأالجمعوكان،دفتقاوحضرث...حديثها

أخبرنافيما،الفاضلةوالعالمةاثتصؤفةهذهلمكانةواضحةإشارةعساكرابننص!وفي

يدذآخرأمرالعلمأهلمنأقرانهبمعتةدفنهامراسيموخضور،الحديثفيلهإجازتهاعن

.الذرسميدانفيوئروزها،العلمتةمكانتهاعلى

جانبإلىالضغيرةبالعالمة-لهائترجموفو-سهل)2(بنتفاطمةئلقبآخرمكانوفي

عبدأباجذها)سمدت،)3(اللهعبدبنتالعشيرةلسحثترجمتهوفي،الشتامببنتشئهرتها

إشارةالتص!هذاوفي،.()"(عليها..قراءتهعلىفعزمت،خزءعلىسماعهاووجدت،الله

منالحديثسماععلىالمحاثينحرصوهي،عساكرابنإليهائومنعلمتةوقيمة،واضحة

الحديثروايةمنوالتثئتالاقةجانبلنايعكسأمروهذا،الروايةإليهئسبتالذي،راويه

تنقيةوسائلمنفهقةوسيلةكانالذي،والتعديلالجرحعلمنضجظلفي،المثتريف

الشتريفة.الأحاديث

بيتهافكان،العلمينشاطهاالمرأةفيهاتمارسكانتالتيالميادينإلىالرواياتوتشير

عليبنتلفاطمةئترجموهوعساكرابنذلكإلىأشارفيما،نالش!هذافيالأ!لالميدان

وسمعهادارهافي،العكبريةعليبنتفاطمة،الحديث)أسمعتها:قائلآ،السئلمتة)3(

.دارها()6(فيأولادها

فيففو،الحديثهذافيمشيختهإلىأشارقدالتص!هذافيعساكرابنكانوإذا

العادلتةالمدرسةبجوارمنزلهافيالحديثمنهاسمعاته،)7(المحسنالملكبنتلفاطمةترجمته

.06ورقة،66ج،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)1(

.11ورقة،جكا6،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،فاضلةئحذثة،الأسفرايينيأحمدبنبشربنسهلبنتفاطمة)2(

.ا5فىورفة،ج!ك!،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،الستلمئةالواحدعبدبنفخفدبناللهعبدبنتالعشيرةست)3(

.037ص،الإسلامتاريخفيئخوث،عاشور،013ورقة،66ج،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن)4(

مدينةتارلخ،عساكرابن،خالتهوابنةعساكرابنزوجةوهي،السثلمئةاللهعبدبنالخضربنعليبنتفاطمة)5(

لزوجته.الروجلتعليمحيمثالوفو،164ورقة،66ج،دشق

.164ورقة،66ج،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)6(

،أم263كا!/61سنةوئوئيت،حنبلابنعنسمعت،الذينصلاحالمملطانبنأحمدالمحسنبنتفاطمة)7(

.432/،التساءأعلام،كحالة،5362يرالذهبشذرات،الحنبي
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المحذثونبهايتحفىالتيالئواضعمنالصفةوهذه،حديثطالبفناففو،)1(بدمشق

عنبعيدآالعمليتواضعهمئبرزهياتما،المذةتلكفي،العلموأهلواثؤزخونوالفقهاء

وقد،والذرسبالتلاوةمعمورآ،الذائمعبدبنأحمدبنتآسيةبيتكانحينفي،الغرور

كانالتيئوشفبنتخديجةالفاضلةالعالمةالأمرهذافيوتناظرها،)2(جماعةمنهاسمع

قداتهاالأخبارأشمارتبل،الكئبلقراءةميدانآ،ام966271!/سنة،دمشقفيمنزلها

.)3(الحريريمقاماتبرواياتانفردت

تعفمأ،المسجدففو؟التعليمينشاطهاالمرأةفيهتمارسكانتالذيالآخرالميداناقا

هاتينعلىللذلالة،المعرفةفمارسةفيالمرأةخريةإلىئشيرشلثلاالحالوهذه،وتعليمأ

سمعت))تها:بقوله،)4(خاتونلرفردترجمتهفيعساكرابنذكرهماننقل،الحالتين

عقيلأبيبنطالبأبيبننصرالفتحوأبيقيسبنالحسنأبيالفقيقينمنالحديث

الأولىالستاحةفوالمسجدلكون،المسجدفيكانالسثماعهذاأنوالرآجح،الضوري)7(

المساجدفيالمرأةنشاطافا،المعنىهذافيالأقدمالمؤستسةفوبل،الإسلامئةللمعرفة

الفاضلةالشيخةأنزويفقد،كثيرةفالأمثلة؟واعظةأو،للحديثشيخةأو،فقيهةبصفتها

الطلبةمنالمئاتإليهاواستمع،المشهورةالئخاريابنمشيخةحضرت،خسين)6(بنتزينب

بنتزينبحالكانوكذلك،فيهاوالمستقرين،إليها)7(الوافدينمندمشقفيوالمحذثين

.)9(العلمأهلمنالكثيرإليهاوسمع،الأمويالجامعسكنتالتي،)!(الكمال

الحديث.منأجزاءمنهاوسمع،432/،الثساءأعلام،كخالة1()

.432/،التساءأعلام،كخالة)2(

8!3.3/،6691،الكويت،المنخدالذينصلاحتحفيقغبز،تنخبرفيالعتر،الذهيئخئدالذينشممس)3(

.911ورقة،65ج،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،اللهعبدبنجاوليبنتزمرد)4(

.911ورقة،65ج،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن)5(

تارلخ،عساكرابن،الماجد(بعضفيالئساء)تعظوكانت،المساجدفيحلقةسهلبنتفاطمةأقامتكما)6(

.11ورقة66،ج،دمثقمدينة

.46-243/،9891،الموصل،عثاسمهديصالحتحقبئ،الوفئات،رافعابن)7(

،بغداد،طا،تكريتمدينةموسوعة،تكريتاهللأعيانوالحضاريالثقافيالتشاط،صالحمهديصالح)8(

7991،/3255.

الرحلة،،بالوطةابن،6126/الذهبشذرات،الحنبلي،المقدسيالرخيمعبدبنأحمدبنالكمالبنتزشب)9(

.11هص
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وئعئمهن،الفرآنقراءةالتسوةئلفناتهاعرضةبنإبراهيمبنتأسماءإلىواشير

لترجمتهعساكرابنأشارفيما،بهنالخاضةالوعظمجالسإلىالتسوةتفتقرولم،)1(العلم

.المساجد()2(بعضفيالتسوةتعظأنهاسهلبنتفاطمة

ذهابهاأو،بيتهافيالعلماكتسابهافيالمرأةحرتةعنتكتمتقدالرواياتكانتهـاذا

أعدادهاإلىأشرناالتي،والمدارسوالرواياوالرئطالجوامعفيسكناهافيأو،المساجدإلى

بعضإلىئشيرالرواياتبعضفإن،المعرفةمراكزمنوغيرها،اثختلفةبطوائفهاالكثيرة

،أم628023!/سنةالحنبليةالمدارسإحدىقصدتأتها،نجم)3(بنترييعةومنهن،التسوة

ولعل،السئتر)3(وراءمنجلستولكتها،)4(الحنبليللتاصحالعائدالذرسحلقةلحضور

أخيهاعنبمعزلوالمعرفةالتعفماكتسابئفضلنالتسوةبعضأنإلىإشارةالروايةهذه

وبيئتها.بتربيتهاتتصللأسباب،الرجل

الئعليمئةالمراكزأووالمسجدالذارفينشاطهاعلىالئعليمتةالمرأةساحةتقتصرولم

العلملطلبترتحلوهي،البعيدةالئلدانتقصدكانتبل،ويلدهابموطنهاالمتوفرةالأخرى

فيرحلتهاواصفأ،عساكرابنلهاترجمالتي،سعد)6(بنتفاطمةفهذه،المعرفةواكتساب

البحرين،فيولذلت)وقد:فقال،زوجهاواخرى،والدهامرةترافقوهي،العلمطلب

معدمشقوقدضت،فسمعئقا،بغدادإلىوقدقت،قدتمإلىئتم،أصبهانإلىأبوهاورحل

ترددتاثحدثاتالتسوةبعضإلىاشيرفيما،)7(الحديثطلبةبععقمنهاوسمعزوجها...

7ء،ه8ئوفيت،والعبادةوالصتلاحبالعلمواشنهرت،646سنةؤلدت،عرضةبنإبراهيمالفخربنتأسماء)1(

1.304/،الثساءأعلام،كخالة

.11ورقة،66ج،دثقمدينةتارلخ،عساكرابن)2(

فيالذارس،الثيمي،كه43سنةئوفيت،الذينصلاحال!لطانأخت،الذيننجمبنتخاتونرليعةهي)3(

.82-297/،المدارستاربخ

كثير،ابن،34!ههئوفي،الشثيرازيالفرجأبيالثئيخابنالوهابعبدبننجمبنالرخمنعبدالذينناصحع)4(

.6892/،الرأهرةالنخوم،برديتغريابن،13157/والنهايةالبداية

.12158/،الجوهرئةالقلائد،طولونابن)؟(

.15ورقة،66ج،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،الأنصارئةالكريمعبدبنالخيرسعدبنتفاطمة)6(

.11-15ورقة،66ج،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن)7(
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الوهابعبدبنتكريمةمنهااشتهرت،الحديثفيالدفةتتبعوهي،ودمشقبغدادبينكثيرآ

قايمازبنيحيىبنتالعربوسمث،اثحاثةاحمدبنتوفاطمة،ال!ثتام)1(مسندةعليبن

وقد،اثحدثة)2(الضالحيةفضلبنعليبنتوزينب،المحذثةالفقيهةالكندتةالذمشقيةالخير

.واثسندات)3(اثحذثاتالعالماتتلكإلىالفقهاءمنالكثيراستمع

مجالفيبعضهنبرزبل،والحديثالتصوفعلىالذمشقيةالمرأةنشاطيقتصرولم

عالمةفاضلةوكانت،المشايخبسثالملقبةالعامليفخقدبنتفاطمةالحسناتممنهن،الفقه

كانوالدهاأنوئذكر،الإجازةعلىوحصلت،أبيهاعنوزؤت،المشايخمنسمعتأ،تقية

وكان،ونحوها()4(والضلاةالحيضأحكامفياليهاوالرخوع،بهابالاقتداءالشاء)يأمر

بنتالؤزراءسمثالمجالهذافيجانبهاوإلى،9(مدفقأفحدثأفقيهآماهرآعالمآوالدها

قراءتهاعلىفضلآ،حنيفةابيالإماممذهبعلىفتففهةبكونهااشتهرتالتي،فخفد

.الغلماءمنالعديدعنوروايتهانللفرم

)"(إبراهيمبنتعائشةعنزويفيما،الامشقيةالمراةإسهاماتمنالشتعرميدانيخلولم

ونظمه.بالشمعرعنايتها،)7(الكمالبنتزينبعنزويكما،بارزةشاعرةكانتاتها

الغالبوفي،معقولةبمساحةالدمشقتةالمرأةبرزتفقد،الضرفةالغفوممجالفيأقا

المشهور،الالبيب،البياسي)8(زكرياابنةأنرويفيما،أبيهاعنالاهتمامهذاؤز؟ستاتها

الطبيبةحالوكذلك،الأدبئةوالكتابةوالهندسةالالحبفياشتهرئمنالأخرىهيكانت

،التفاشابنأبيهامنبالالمثالاهتمامؤزثتالتي،الحلبتةالعربسصثوالفيلسوفةوالقككئة

.4424/،الثساءأعلام،كخالة،كثيرآوأجازتروتفاصنلةئحذثة،عليبنالوهابعبدبنتكرممة1()

.277ص،المجتمع،رمضانأحمد)2(

.277،المجتمع،رمضانأحمد،2911/،اللأمعالفوء،الئخاوي)3(

أعلام،كخالة،591-1918/اهـ/385،بغداد،الخسينيأحمدالسمئدتحقيق،الأملأمل،العامليالحر)4(

.4911/،التساء

.291-181،الأملأمل،العامليالحر)5(

،الشعراءمنعددمنالإجازةعلىحصلت،718ء()645-الذمشقئةغثمانبنحمدبن)براهيمبنتعاثثة)6(

.33/،الئ!اءأعلام،كخالة،3د9-2338/،الكامنةالذرر،حجرابنزهيرالبهاءمنهم

الصكفي.ال!ثتعرأبياتأمنتكتبوكانت41-604/،الكبرىالشئافعئةطبقات!التبكي)7(

.276ص،المجتح،رمضانأحمد)8(
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ابنتهتتصذزهكانت،الضناعةبهذهعاح!مجلسوله،الال!تصناعةفيزمانهأوحدكانالذي

.كثيراتبرزتالعفومفيالاهتماممنالمنوالنفسوعلى،)1(العربسحث

ؤضوحآأكئردورللمرأةكانزئما،والحكمال!مئلطةوفمارسةالممتياسةمجالوفي

والمتلاطينالخلفاءنساءعلىيقتصركانالذورهذاأنغير،المددبعمقفي،وفاعلية

سنةالأحداثبعضبينهامننختار،كثيرة-المعنىهذافي-والشتواهد،والحتهام

بعدعليهندصتوالتي،امهبتدبيرمسمومأ،دمشقأمير،تتشفتلفقد،ام95مر394!/

المسطةامهبتدبيرطغتكينبنئوريالمئوكتاجبنإسماعيلالأميروقتل،)2(الأوانفوات

الرتكئونفرضوتضا،أم(135هـ/)952سنةأيضأ،)فى(اللهعبدجاوليزمردالخاتون

مجدهااستعادةفياملآ،زنكيالدينئورمنالمرأةهذهتزؤخت،دمشقعلىسيطرتهم

مذةفيالمعروفالس!ياسيدورهاوبسبب،)ل!(تنجحلمالمطولةهذهولكن،السئياسي)"(

.الشئام)6(بسمثبعضهملقبها،بوريآلحكم

فيبعضهننجحمت،الذمشقيةالمرأةمارستهاالتيالسحياسةفيالتنابذهذاجانبل!الى

تسعلمذةبالحكمتصرفتوالتي،العادلالملكبنتخاتونصفئةمنهن؟الحكمفمارسة

الكامل،الملكبنتغازتة)8(وهي،ائوببنيمناخرىأميرةعاصرتهاوقد،)7(سنوات

.)9(الحكممقاليدواستلامه،الرشدسنئفوغهحئى،ابنهاعلىالحكموصايةمارستالتي

.2913/،الئساءأعلام،كخالة،الذمشقيةالخبرأئميحيىبنتالعربسحث1()

،اط،الضليبثةالخروبتاريخإلىمدخل،زكارشهيل373،ص،الإسلامتارلخفيئخوث،عاشور)2(

.346ص،7291،تبروت

.911ورقة،65ج،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن)3(

.936ص،دمشقتاريخذيل،القلانسيابن،ابنهاتجاهذنبهاعنالتكفيرأرادت)4(

قد)وكان،ام557161ء/سنةمكةفيئوفيت؟وأخيرآ،ويالعكس،والحجازبغدادالىدمقمنتوخهت)3(

.911ورقة،65ج،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،بيدها(ماتقذ

.286ص،6291،طا،للجامع!ينالعلمدار،العربحضارةفيالمرأة،بيهمجميل)6(

.286ص،العربحضارةفيالمرأة،بيمجصيل)7(

اليونيني،،م!123كه/56سةئوفيت،والعبادةوالزهدوالثفكيرالعقلأربابمن،المنصورالملكبنتغافلة)8(

.43/،التساءأعلام،كخالة،الرمانمرآةذيل

.286ص،العربحضارةفيالمرأة،بيهمجميل)9(
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المتوئرةوالعلاقاتالسئياستةالنهروفتهدئةفيدورللمرأةكان؟المسئاسةمجالوفي

الملكإلىجاءت،الضالحالملكواخت،الذتنئورالسئلطانكريمةأنزويفقد،الحتهامبين

وفادتها،الدينصلاحفأكرم،حلبأهاليعنالضفحوتطلب،عندهلأخيهالتشفعالئاصر

يطيبحتى،جرحاهموداوى،حلبأهاليمنالأسرىسراحوأطلق،مطلبهاولئى

علىئرولآ،معهال!تلحأقرأنبعد،حلبعلىحاكمآالصخالحالملكعفهوترك،خاطرها

)1(.إليهحملتهاالتيالأهالي!غبة

الفدوانظلوفي،والوطنتةالذينتةالمقذساتعنوالذفاعالجهادمجالوفي

منطلبالعادلالملكأنزويفيما،الشئأنهذافيالمتميننصيبهاللمرأةكان،الضل!يبي

العزائمفيفئورمنشاهدلما،الجهادعلىالئاسيحمثأن،الجوزيابنسبطالواعظ

الؤعاظمنمجموعةوبمعتة،الطلبلهذاالجوزيابنسبطفاستجاب،الحربعنوالفتور

ويعمل،للحرباللأزمةالأدواتفيلئستعملشئعورهنالنساءتقمنأنالوغاظ)فأشار

فخملحت،الشئعوربإحضاروأمر،الأعظمدمشقجامعمنبروصعد،وكرفساتشكالمنها

نأعلىوتعاهدوا،بالبكاءضخواالتاسرآهافلقا،شكالثلاثماثةوكانت،الأعناقعلى

نساءأثبتمتالتصنهذاومن،العدؤ...()2(للقاءسافرواثتم،مثلهانسائهمش!عورمنيقضوا

اذكاءفيالستببكنبل،الرجالجانبإلىيقفنوأئهن،الجهادتةزوحتتهندمشق

حماس،بالحضرمتةالمعروفة،فرةآلمغنيةمشاركةالمعنىهذافيويقع،الجهاديحماسهم

:تقولوهي،التتارلحربدمشقإلىقدمواعندماقومها

وحميرآماحدالاقينالياليشحمةبيضاءكلحسبناوكتا

ضمراللمنيةجروآيقودونتغلبيةغصبةلقيناونقا

ئكممنراأنعيدانهآتجتببعضبعضهبالنبعالتبعفرغنافلقا

آخيرا)3(الموتعلىكانواولكثهمبمثي!سقونا،كأسآسقيناهم

.2969/،شامةأبو(1)

ولعد،3هص،والثتعرالخرمدينةدمشق،عليكردئخضد،543-8344/،الرثانمرمة،الجوزيابنسبط)2(

حتى،الفرجبابحتقمعهفمشى،الئاسخيارمنوكان،)براهيمبنالمعتمددمشقواليتلفاه،المجلسانففىأن

.1364/،والنهايةالبداية،كثيرابن،وشمالهيمينهوعلى،خلفهوالتاس،فرسهركب

.4902/،الأعضىصئبح،القلقثتتدي)3(

231

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


للجواريكانبل،منهنالأحرارعلىالذمشقياثجتمعفيالمرأةفشاركةتقتصرولم

تزوجالذين،والمفوكوالستلاطينالحكامفضورفيؤجودهنخلالمن،ذلكفينصيبهن

امتهانهنجانبإلى،القصروسئدات)1(الأحرارمنزلةإلىفارتفغن،الجواريمنبعضهم

جوقةأميرلكليكونبانالمملوكيالعصرتخضصحئى،المطليةالغفودعبروالطربالغناء

نفسعليهنسترلث،وحريمهمالحتهامبفضورالجواريامتزاجوش!بب،الجواريتالمغظمن

الغزلةمنها،الأحرار)2(منوحريمهمالحكامنساءئمارسهاالتي،والتقاليدالعادات

ارتقتوسواء،بهنبالاختلاطوالطواشي)؟(الخصيانلغيرالسئماحوعدم،والحجاب

الذيفالأمر،والغناءالرقصبفنمهارتهاخلالمنأو،بالحاكمزواجهاخلالمنالجارية

فيحا،اثهقلةأوالض!قةبالمساحةيكنلمالذمشقئةالعاقةبالحياةتاثيرهنأنفناإليهئشير

شجرةإلىهناوئشير،محدودةلمذةالحكممارسنمنهنالبعمقأنأالرواياتلناذكرت

قيادةاستطاعتحيثأ؟ال!ياسيةوفدرتهالكفاءتهاأئؤبالضالحالملكتزؤجهاالتي،الذز

.)"(المماليكدولة

التي،اوزويافيالمرأةعليهكانتمائخالفوهي،العربئةللمرأةبالئسبةالحالفوهذا

أوزوبا،فيالستائدة)9(الأفكاربعضهافرضت،والإهاناتالمصائبمنبسلسلةتاريخهائؤج

فيالإفرنجعاشهاالتيالأوضاعتلك،الراهنةالجديدةالأوضاعالآخربعضهاوفرضت

والتحتيالتزئنفي،تالمسلطالتساءبتقليدنفسهاعنتبحثنجدها؟ولهذا،الشترق)ل!(

.277ص،لمجتمعا،رمضانأحمد،2292/،لخططا،لمقرلزيا(1)

.278ص،لمجتمعا،رمضانأحمد2()

بالثص!،الؤضئوءئنقضونالخصيهـان:قالكما،المحارمالىالفحلكنظرة،النساءإلىالخصياننظرةان)3(

أحكامفيالعقيانأحكامكتابعننقلأ،ذ5ص،المصريالمجتمع،عاشور،الشاءشأنذلكفيشأنهم

.3-اص،الخصيان

.37-و16/،الرلنيالبازالسصد،13163/،والثهايةالداية،كثيرابن)4(

وئنا،والروارقبالمراكبيفدنكناذ؟الفخورأذياليجرنزحن:فقالالئساءعادةالإفرنجأحدوصفلقد)5(

والئقافئةالاجتماعئةالعلاقات،الئفاشزكي،الرئثئسنردميراثال!ئلاحهذاأبمثل!ال!همزحماك:ويقوليتأئم

.152ص،5791،تيروت،قتصادئةلاوا

.87ص،8،3991المج!د،االعدد،ئؤتةمجلة،الضديةالمرأة،الطراونةطه)6(
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فقابل،تنقصهاكانتالتيالكثيرةالهداياعلىخضولهاجانبإلى،ا(والتعالزوالئخضب

فيبرعأئهاثعنهمالملكعنزويفيما،الس!ل)2(بشتىالمطلولةبالمعلوماتالمسلمينتزويد

ئساعدالتي،الفتروريةالأخبارعلىالخضولأجلمن،والهدايابالمالالفرنجئاتاستمالة

.الشتام)3(علىالمتوئعالضليبيالفخومصذفي

:الاظفال-

فيتأتيالطفلتربيةأنشلثمنوما،بالمرأةالرجللزواجالالبيعئةالحصيلةفوالطفل

والاعتبارئةالأستريةالوالذينلمسؤولئاتؤفقأ،غموما"4(والأسرةالوالذيخنواجباتفقذمة

الرخموصلة،بالوراثةبينهمالمودةهذهوئعرز،والذيهمخمبعلىالأطفالفينشأ،والدينئة

طفلهائرسلفهي،أطفالها)؟(ترليةعلىتسهرأئهاعنهاغرفالذمشقئةوالأسرة،والترلية

دنالفرمغفوممنلينهل،المدرسةفيأو،المشايخيدعلىتعليمهلينالالخامسةسنفي

بحضوراحتفالآاكسبةبهذهاحتفلالقرآنختئملهتحققماداذا،الأخرىوالففوموالحديث

.)6(المدينةبأزفةبهئطافحئى،الغلامبيتإلىالمنشدينمنجماعة

تعليمعلىالوالدانيسهرفيما،للالفلوالمريناثؤدبينجهودمعالوالذثنجهودوتتآزر

)7(الطفلفؤدثيلقىالمجالهذاوفي،الأخرىوالقونوالأدبوالحسابوالخطالفرآنابنهم

والتعليم.بالأدبالمسؤولئةفيالوالذينفستوىإلىالأمرهذابهويرقى،الكبيرالاحترام

.3ص،الضيبي!نعصرالفرنجئاتالئساء،قئاتحبيب)1(

.3؟ص،الضليبيللئج!سالفرنجئاترشوةفيالأيولييناثفوكاحتيال،قثاتحبيب)2(

.924ص،الضليئةالخروبفيالجاسوسئة،الث!يالالذينجمال)د(

فاطمةالمئئدةعلىترضثواأنثىكانتوإن،!ئخمدسئدناعلىصلواذكرآالمولودكاناناثبعةالعادةكانت)4(

.1244/،الذهبنهر،الغري،(التلام)عليها

الذرسمكان-الأحيانبعضفي-كونهعلىفضلآ،والاجتماعئةالخلقئةالطفللترييةالأولىالمرحلةئوالبيت)5(

ورقة،66ج،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،دارها(فيأو!دهامنها)سمععديبنتفاطمةفهذه،والتعلم

سابقآ.ذلكالىأشرناوقد،كثيراتوغيرهن،164

.)نشيدة(بالاحتفاليفىوقد247-1246/،الذهبنهر،الغزي)6(

الأحيانبعضفىاليهيلجأنالنساءأنلدرجة،وذولهمالأطفالنفوسفيوئفوذباهتمامالطفلئؤزبتمغ)7(

وأالأبيقومفقد،الالرقينبينئتادلةالعلافةكانت،نفسهالوقتفى،المنزلفيبالأدباخ!واإذا،أبنائهنلشكوى

.116-115ص،المجتمع،عاشور،والفئونوالخطوالأدبالفرآنالطفلفئعلموا،العليمئمهئةالأم4
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المجتمع:أفرادبينالإجتماعيالتكافل-

فرضتهاوعاداتقتمالإسلامقبلالعربيالمجتمعفيالاجتحاعئةالعلاقاتنظمت

.اثذةتلكفيالممئثوكوأنماطالحياةطبيعة

وخذودينسجملاالذي،الآخربعضهاورفض،بعضهاأبقىالإسلامجاءوتضا

اثجتمعفيالفضورعبرالإسلامرسمهاالتيوالمئلوالعاداتالقتمهذهوتوالت،الشتريعة

المتوالية.الئظمخلالمنالإسلاميالعردي

فضافآ،الئراثمنورثهئماكخزء،الحالةهذهورثالمذةهذهفيالذمشقيواثجتمع

كانتسواء،بصددهانحنالتيالنهروفأفلتهاالتي،والعاداتالقتممناسئحدثماإليه

وأ،لحاجاتهوتلبية،الامشقيبتط!رالمجتمعأو،طبيعئةباسبابتتصلالطروفتلك

هيتلك،وإنسانتةإسلاميةظاهرةأبرزتما،الضليبيكالعدوان،عليهجديدةعواملبذخول

صلاحنائبعنزويمامنها؟أحداثجملةخلالمننتلقسهالذيالاجتماعيالتكافل

ضايعة،الأموال)إن:فيهجاءإليهكتابأ،أم574178!/سنةأرسلاته،)1(دمشقفيالذين

فلم،كفإلىالاحتياجعندلىاتا،الموجودمجموعالجودأفنىوقد،زائفةفيهاالأطماع!مان

وفي،يستحفونها...()2(لاأغنياءالضدقاتأريابفيوإن،ئنفقهمانجدلا،فهمودفع

المستحفينلهؤلاءيسترتما،فستحفيهاعلىالضدقاتوتوزيعاستثمارخسنإلىإشارةالتص!

،الضدقاتيستحقتمنهؤلاءتفذلمحتى،المعاشتةتهمفستووتحستنت،كريمةحياة

صلاحلمقذمواستقبالهترحيبهفي،فئاتهبمختلف،ورغبتهالامشقيالمثتعبوحدةوظهرت

ودخك،وخدموه،فلقوه،إليهبها...قنبكل)وخرج:بقولهالأثيرابنروىالذيالذين

:المثئعراءأحديقولذلكوفي،()3(العقبيبدارالمعروفوالدهدارفيونزل،البلد

النضرفرتقباهذالأضعاففكنواصطحباوالتوفيقالسعدجاءقد

البداية،الكثيرابن583!،ئوفي،الذينصلاحفؤادمنوفو،دمشقولاةأحدالمقذمبنالذينشسس)1(

.6501/،الرأهرةالنخوم،برديتغرىابن،13035/،:الثهاية

.157ص،الشتاميالبرقسنا،البنداري)2(

.9131/،الكامل،الأثيرابن!3(
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لهنظيرلاثغرأخققرأيت

ناصرهافذنقابالذذنادتلث

خزياالذيمنهاعامرآفجئتها

هربا)1(اوطانهاالخلقوازقع

الىالاجتماعياليهافلحالوامتذ،رغباتهفيالشعبتوحيدالىئشيرمسالةوهي

دمشقئخارمناموالآاقترضفقد،العادلالملكعنرويفيما،والحكومةالشتعبأفراد

.أم)2(595891!/سنةوذلك،العاقةوالمصالحالجيشافورعلىللإنفاق

معبعضهمالشثعبؤفوف،الاجتماعيالتكافلحالاتأبرزمنأنشلثمنوما

والمشاكلالفقوشمئوع،)4(والمجاعات،الالبيعتة)3(والكوارثالخنأوقاتفيبعمق

الذي،الخوارزميةجيشمواجهةفيالدمشقيالشئعبتوحدذلكعلىوللذلالة،السئياستة

انتشارمنلحقهمتمابالرغم،المعتدينصذفيونجاحهم،أم643245!/سنةدمشقحاصر

.)5(والمجاعةالأوبئة

هيالذمشقيالمجتمعشهدهاالتي،إشراقآالاجتماعيالتكافلؤخوهأكثرمنولعل

والثقافتة،والاينتةالخيريةالمؤشساتعلىتورعتوالتي،والشثعبئةالرشمئةالأوقافشئ!وع

أداءعنالعاجزينعدة!خصصماالأوقافهذهفمن،ووارداتهاأغراضهاوتنوعت

الأسيرفلثفياعتمدماومنها،الفقراءبناتزواجتجهيزفيأسهمماومنها،الحجفريضة

حينفي،ولباسهمطعامهمعلىللإنفاق،الممتيلبابناءتخضص!ماومنها،نيوالمط

إسهامعنبالوطةابنروىفقد،دمشقفيورصفهاوالأزفةالطرقبتحسينبعضهااختضت

:فقال،ومحنهممشاكلهمعلىداعانتهم،والعبيدالمماليكمساعدةفيالأوقافتلك

منصفيحةيدهمنسقطمتقدصغيرآمملوكآبهفراي!ت،دمشقأزئةببعضيومآ)مررث

المقذمة.من،1314/،الحبيبإلىالوصل،العديمابن1()

.4/2163/،الفراتابنتاريخ،الفراتابن،3001/،الكروبئفرئج،واصلابن)2(

وشئرفالمازلمنالكثيرضربحين895ء،سنةحصلماومنها،الكثيرةالرلازلخطرمنتفردمشقكانت)3(

.43ص،دمثقعنئضوص،المنخد،الجامع

ابن،ئؤكللاماالئاساكلبحيمث؟بعدهاوما،468سنةحدثتالتيوالمحنالمجاعاتعنسابقأأشرنا)4(

.11صا،دمشقتاريخذيلبحاشة،الرثانمرمة،الجوزيابنسبط،801ص،دمشقتاريخذيل،القلانسي

.13178/،والتهايةالبداية،كثيرابن)5(
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بعضهم:لهفقال،الئاسعليهواجتمع،فتكمصترت،الضحنئسمونهاوفم،الضينيالفخار

فأراه،إليهامعهوذهب،فجمعها،الأوانيأوقافلصاحبمعكواحملها،شقفهااجمغ

المرضىوالتقوىالبرأصحابينممنولم،()1(الضحنذلكمثلبهاشترىمالهفدفع،)ئاها

منبالوفدارهافيسنةكلفي)تعملكاثتالشامستأأنزويفقد،للذواءحاجتهمفي

.التاس()2(علىوتفرقه،ذلكوغيروعقاقيروأدويةأشربةالذهب

إلىئسبمافمنها؟وأغراضهأشكالهتنؤعتفقد؟الأوقافمنالرشميئالجانباما

إلىالقصروكان،دارياقرلةعليهووقف،القلوةفيللفقراء)3(قصرآبنائهمنالذينئور

فيه،يصطافونقصرمنالفقراءيحرمالأالشتامسئدأحمثفقد،الأغنياءفضورجانب

إتما،الذينلئورالمنسولةالمئزةهذهأنوترى،اليسار)4(أريابيصطافكما،ويتفغون

،والثروةاليسارأهلمعفساواتهمإلىوالذعوة،الفقراءمعاناةمنالتخفيفبدافعكانت

الذيالاجتماعيوالتكافلالاجتماعيةوالمسطواةالعدالةزوحإلىئشير-شلثبلا-وهي

بقوله:الشئعراءأحدذلكترجموقد،الذينئوربهينهض

رأىأننقاالذينئورإن

شاهقآقصرآعفرالزيوة

الاعنياءفصئورالبستانفي

للفقراء)9(فطلقةئزهة

كثيرآ،وقفآعليهاوقفوقد،للأيتامداربناءفيالدينصلاحإلىئسبماوكذلك

كما،حاجاتهمفختلففيالأيتامالضبيانعلىئنفقعفافضلآ،عليهاللقائمينموردآكان

عراللهلكتابمعلمينوألزمها،)مكاتب(محاضربعمارةامرأئهالذينصلاحإلىئسب

.بهم)6(الخاضةالرواتبعليهمويجري،خاضةوالأيتامالفقراءأبناءيعلمون،وجل

.،15،الرحلة،بالوطةابن(1)

.1329/،والثهايةالبداية،كثيرابن)2(

للففراءوما:قال،فلانقصروهذا،فلانئستانهذا:لهفقيل،القدوةجهةإلىزنكيالذينئورال!مملطانخرج)3(

.258-257ص،دشقغوطة،عليكردئخقد،للئاسشهدآوجعله،المكانهذالفمفبنى،لا:قالوا؟شيء

237.ص،دمشقغوطة،عليكردئخئد)4(

.257ص،دمثقغوطة،عليكردمخمد)5(

.283ص،الحضارةتاريخفيدراسات،وآخرونعاشور،273ص،الرخلة)6(
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علىفضلآ،المعدمينعلىوتوزيعه،الخبزلشراءوقفأبيبرسالسئلطانوقفكما

الأمربلغحتى،)1(المساكينعلىالقمحمنأردبآلافعشرةسنةكلبلغتالتيصدقاته

المساكينعلىالأموالتوزيعمنممثرونكانواأتهمالئلاطينمنوالتقوىالبربأهل

بحاجاتهم.والاهتماملفمالأغنياءبكفالة،الحاجاتوذويوالفقراءواثعدمين

ال!ثتانبهذايشارفمفا،الموتىوتكاليفحاجاتعنوالستلاطينالحتهاميغفلولم

المسلمينموتىبتغسيلزشمآليكونالطرخاءوقفعملأن،بيبرسالسئلطانإلىنسبما

.)2(ودفنهموتكفينهمالفقراءمن

إلىتخفص،الاجتماعيوالتكافلالتعاونفيهابرزالتيالضورهذهمنتقذمومما

الشتريعةدائرةفيتقعومسؤولئاتوفئلقتمئؤطرهكانتالذمشقيالمجتمعإن:القول

وتماسكه،المجتمعأزرمنتشذإنسانمةصفاتكونهاعلىفضلآ،وحاودهاالإسلامتة

فيدمشقعرمهاالتيالإسلام!ةالعربيةالحضارةمظاهرمنفشرقةوصفحةحالةإلىوتشير

.الفترةتلك

:لممئكاناإحصاء-

المدينةهذهمآثرإلىيخلص!المتواليةغهودهاعبردمشقمدينةتاريخيستقرئقن

الريادةبينأعدادهمتفاوتتالذينسكانهاعلىالأمرهذاانعكسحتى،اثختلفةبالنهروف

سكانفيهاأحصىالذيالجوزيابنسبطروايةففي،المتغيرةالنهروفلتلكتبعأ،والتقصان

ابنسبطئشرولم،وخارجهالسئورداخلفينسمةألفخمسمائةبخاودفقذزها،المدينة

ولكن؟،الستابقةالمددإلىئشيرأتهوالرآجح،الرفمهذافيهااعتمدالتيالسئنةإلىالجوزي

،أم946760!/سنةفيدمشقستهانإن:قالحينمامعقولغيرعددإلىفئوطهإلىأشار

.والجلاء()"(والغلاءالفقرأفناهمألفخمسمائةبعدإنسانألفئلاثة)سوىيبلغوالم

.284ص،الحضارةتاريخفيدراسات،وأخرونعاشور)1(

.284ص،الحضارةتاريخفيدراسات،و،خرونعاشور،1638/،السثوك،المقرلزي)2(

،تيروت،القلانسيلابندثقتاريخذيلكناببحاشية،468سنةأحداث،الرتانمرمة،الجوزيابنسبط)فى(

.11صا،8091
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فيالختازينبعدديئصلمامنهامظاهربحملةالحالهذهالجوزيابنسبطاعتمدوقد

إلىوأشار،خئازين)1(إلىخئازآوأريعينمائتينمنانخفاضهمإلىأشارفقد،المدينة

بضورةوالخبزالسئوقفيالطعامتوفرعدمتعنيإتماالإشارةوهذه،خاليةأئهاالأسواق

:فقال،الذمشقيالمثتعبلدىالمثترائئةالفوةانخفاضإلىأشارأخرىجهةومن،خاضة

بشرائها،راغبيتوفرولم،دنانيربعشرةئباعصارت،دينارألافبثلاثةئباعالتيالذارإن

أريعمائة،أودينارآثلاثمائةداركلفيقديمآاعطيتقد،دارانلامرأة)كان:أتهزويفيما

الذازينإحدىفباعتشئور،إلىفاحتاجت،الفارظهرالتاسعلىالش!ذةارتفعتوتقا

ئساويالذيفالدخمان،الدمماكينحالوكذلك،سئئورام)2(واشترت،قيراطآعشربأربعة

حئى،الئاسمنالجوعتقكنإلىأشاربل،الواحدالذينارإلىسعرهانخفمقدينارألف

دمشقشهدتهاالتيالمعاشياثستوىمنالمترديةالحالةهذهأنوالظاهرئؤكل)3(لاماأكلوا

،أم894401!/سنةدمشقولايةالاينظهيرالأتابكتوثىحئى،عذةسنواتاستمرت

الأمر:هذايصفالقلانسيابنقال،الحالتحممئنالىعهدهفيالرواياتاشارتالذي

الأسعارانواتفق،سياستهبجميلوغمرت،بإيالتهوأعمالهادمشقأحوال)وخسئنت

وظاهرها،دمشقباطنمنالأملاكعمارةفيالرعئةوانبسطحت،ظهرتوالغلأت،رخصت

()"(.عنهمالنهلمأسبابوكف،فيهمالعدلو!ث،فعاملتهواجمالن،سيرتهلإحسان

الحالعلىانعكسقد،دمشقشهدتهالذيالاقتصاديالوضعتحسئقأنآوالظاهر

ماتعدادهبلغحتى،خبير)؟(ابنذكرهفيما،مراتوتضاعف،ستهانهاعددفزاد،فيهاالعاقة

المستوىإلىاللاحقةالمدةهذهفيدمشقستهانعدديصللم؟ذلكومع،مانثلاثئعادل

.11أص،الرمانمرمة،الجوزيابنسبط1()

.11أص،الرقانمر،ة،الجوزيابنسبط)2(

ونفدت،الأقواتوكدست،دمشقفيالأسعارغلاء)اشتذ:بقوله،468سنةأحوالالقلانسيابنلخص)3(

فيالحالوتكرزت،801ص،دثقتارلخذيل،بعض!بعضهموكل،المئتاتكلالىاضطرئما،فيهاالغلأت

والثهايةالبداية،ذلكعنبشائعكثرابنوذكر،حولهاماونهبوا،دممثقالخمارزمئةحاصرعندما،643سنة

.415ص،الغمرانيالئوسع،خرشات،1178/د

.145ص،دمقتارلخذيل)4(

.صر،253،الرخلة)5(
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الفترةهذهفيبلغتإتها:قيلفيما،الأولىروايتهفيالجوزيابنسبطإليهأشارالذي

.السئكانزيعئشكلونالسئورداخلفيالسثاكنينأنعلى،)1(نسمةألف)002(

عواملمنأصبح،خططهامظاهرمنمهض!مظهرآكانالذيالمدينةشورأنويبدو

مزؤدةوأزئةحاراتتنتظمهكانتالذي،داخلهفيسكانهاعددوازدياد،المدينةتوشععدم

عواملمنكونهاجانبإلى،فيهاوالسلامالأمنمظاهرمنهيكانت،خاضةبابواب

ئوصفالتي،المغلقةالأحياءاسلوبالمدينةفيأشاعتما،وازدهارهاالمدينةتوسفعتعويق

بالأبوابوتنتهي،ضيقةالمدينةوأزقةدزوبكانتبيما،واكتظاظهامساكنهابتداخل

لها،الخرآستوفرعنفضلآ،الأحياءهذهمظاهرمنمظهرآكانتوالتي،)2(الضخمة

وتما،والأمنالحيطةفيزيادةالأخرىنهاياتهامنوانغلاقها،جانبمنبانفتاحهاوئم!زها

واثتنفذونالأمراءعليهنهجمافو،ضيقةدزوبإلىوتحولها،المدينةشوارعضيقمنزاد

وأستةتتجاوزلاأنسعتهافيوصلتحتى،العاقةالشتوارعحسابعلىدورهمتوسيعمن

ءع!3(
اختيارإلىالجذدبالساكنيندفعمما،متراوعشرينشةكانتانبعد،أمتارسبعة

.)"(المدينةشورخارجالضواحي

ئئوتها،وازدحامدمشقمدينةسكانعنيتكقموفو،ذلكالحمويياقوتأكدوقد

والسئاكنين،أهلهالكثرةعزلزةبها)والمساكن:فقال،داخلهافيالستكناختيارهاوندرة

ظفورعلىساعدالذيالأمر،وتوشعهاالمدينةتطوزفازداد،ئقعتها...()؟(وضيق،بها

فيالشثاغور)7(وضاحيةالشئمالطفي،)6(العمةضاحيةومنها،التاسستتهنقاجديدةضواحي

.914ص،دمق،ئعاذخالد(1)

أبواب،المثتهابيفتيبة،403-2303/،الإسلامفيالمذن،ئصطفىشاكر،ئعئنةبتواقيتالأبوابهذهوئفتع)2(

.الخ...الثولكة،الترلجة،الخؤاصين،الآغابابالأبوابهذهومن،703ص،رمق

.913،دمشق،ئعاذخالد3()

كانتالمعمارئة6لهاتاثيرحئى،بغدادبسئرقتأئرقدأمنهووسائلوعمارتهدشقشورأنالذارسينبعضيرى)4(

،المدؤرةالممورمدينةبغدادكتابئقذمة،معروفناجي،بغدادبعمارةتأئرهاإلىوئشير،واضحة

.7ص،العميدئظفرظاهر.د

.2465/،البهدانئعجم)3(

.ال!ص!دمشق،خ!رصفوح)6(

.163ص،دمثمقخئر،صفوح)7(
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وهي،المدينةأبوابإلىالواصلةالالرقاتعلىالضواحيهذهأنشئتوقد،الجنوب

أوائلفيالازدهارلحقهافقد؟الضالحية)1(ضاحيةأقا،وغيرها،الخضراواتباعةضواحي

ائهاازدهارهامظاهرومن،شكانهاوعددبموقعهاضئيلةكانتأنبعد،الأئوليالعصر

...إلخ.والأضرحةوالرتيبالمدارسازدحمت

جنوبوتقع،بالستويقةالأولىغرفت،جديدتانضاحيتانالمصاليكعهدفيبرزتكما

.)3(المدينةشماليوتقع،صاروجا)2(شوقئةالئانيةشميتحينفي،المدينةغرلي

ومعاهدوحقاماتهابمساجدهافاستققت،بالخضوصئةالضواحيهذهتميزتوقد

يتغقبشكانهافكان،ذلكمنأبعدإلىذهبتبل،اثختلفةإدارتهاوشئؤون،فيهاالتعليم

المثترقتةالراويةفيالتصارىتجمعأظهرتما،الواحدةوالعقيدةالواحدالأصلانتمائهمعلى

بجوار،الغربيالقسمفياثسلمونتجضعبينما،الشئرقيالجنوبفيواليفود،المدينةفي

التوشع،هذافيتقئلتالسئكانتةالئجفعاتإنوحيث؟والأسواقوالقلعةالكبيرالجامع

،التجضعاتتلكبجوار،العافة)4(والمؤشساتالبناياتمواقعاختيارعلىذلكعملفقد

والمؤشساتوالمدارسالرتطتوفرعنفضلآ،الجامعبجوارالئوريالمستشفىؤخودومنها

.)9(العاقةالمصالحئؤفنالتيالأخرى

لفصئورواثورا-

فو،ورفاهيتهاثجتمعتقذتمإلىئشيروالتي،الدمشقتةالاجتماعئةالحياةمظاهرمن

إلىتنتمي-شلثبلا-وهي،الأخرىومظاهرهوالفضورالذوربناءفييتمثلالذيالغمران

الذي،الإسلاميالعمارةفنإلىفضافآ،الإسلامقبلالعربعرفتهالذي،العمارةفن

مظاهرعنفضلآ،وطابعهالإسلامبروحية،وحالاتهاالتارلخيةالمرحلةضروراتفيهيتمثل

بعد!ا.وما،124/،الجوهرئةالقلائد،طولونابن)1(

.183،021،121ص،الأبصارمسالك،الفمرياللهفضلابن)2(

.176ص،دشقخئر،صفوح)3(

.028ص،)14(زقمالعائةبالبناياتالخاصىالملحقانظر)4(

.ذ6ص،ال!ثئامدشق،شوفاجيه(اد
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التي،الأخرىوالأمموالمجتمعاتالإسلاميالعربيالمجتمعبيندلاتيوالتأثيرالإبداع

البيتخضوصئةالىئشيرانالممكنمننرىالحصيلةهذهخلالومن،الذولةطالتها

الآتي:الوجهعلىفيهالعمارةوخصائص،عاقةبضورةالدمشقي

الخارجي.بالمظهرالاهتمامعدم-أ

داخلي.صحنعلىالمنزلاحتواء-2

.لإيواناؤخود-3

.للخدماتومخر،للضيوفوقسم،داخليقسمإلىالمنزلتقسيم-4

عنعوضآ،الذاخليةبالرخرفةخاص!اهتمام-ذلكعنفضلآ-الامشقيللبيتوكان

بالمظهر.اهتمامه

ئشيراتما،الذمشقيالبيتفيالعمارةتفاصلمنالمواردإليهأشارتماأنوالراجح

والريازةالعمارةفنتفاصيلعلىأيديناوقعتفيما،العاقةالطبقةدونالميسورينئئوتإلى

البيتتصففالموارد،المالتةالفدرةبتوفرإلأ،تحقيقها)1(ئمكنلا،البناءفيوالفنوالرخرفة

)صحنفسيحفناءمنيتك!نالسثفليالطابق،طابقينمن-الغفومعلى-يتكؤقأتهالذمشقي

الذاخلية،الشوارععلىلفتحهاتجئبآ،منهالمتفرعةالأجنحةعلىتطلنوافذئزينهالذار(

منكئيرآلتنتفعتكنلمالئئوتأنذلك،الفناءفيالذاخليةوالإضافة،التهويةئؤمنولكتفا

بينالائصالعصبهوالمنزلفيالفناءوكان،الفضورتلكتح!تضنالتيالض!قةالمثتوارع

عنوفضلآ،المختلفةاليومتةالحياةشئؤونفياستخدامهعنفضلآ،الأخرىالمنزلأجزاء

وفي،)2(أسرةمنأكثرعلىالمنزلاشتملوإنأحتى،المنزلسكنةلاجتماعمكانآ،ذلك

فضلأ،وبهائهرونقهمنتزيد،)3(جميلةهندستةبأشكالبالرخامالفناءهذائفرش؟العادة

الهواءبتوفيرتختح!صختةلأسبابالأخرىالغرفشفوفبضعقيئالمرتفعسقفهعن

.166ص،الث!ام،بهنسيعفيف1()

.241ص،8891،الكوت،الإسلاميةالمدينة،غفمانالثتارعبدمخمد)2(

.137ص،رمشق،ئعاذخالد)3(
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وهذا،)ا"العاقةاثنشماتمنوغيرهاوالحفاماتللمساجدبالنسبةالأمركانكما،التقي

،)3(خشبيةأمكانت)2(حجرية،الملونةالذاخليةبالرخرفةالذمشقئينباهتماميتصلالأمر

كبيرةبغرفتتمثلوالتي،وشفوفهبخدرانهللمنزلالذاخلتةالقاعاتئزتنكانتوالتي

بركةتتوشطها،المثتاميئبالتقشقديمأغرفتالتيوالأصباغ،المل!نةوالئفوشبالرخارف

)المصث()4(.ماءبسلسبيلتتصل،فسقيةأوصغيرة

الغالب؟وفي،والتلوقبالرخرفةتمئزتالتيالأبوابعلىتنسحبالقلنةهذهوكانت

جريانه،ينقطعلافستمربماءئزؤدهابانبوبتئصلماءبركة،الضحنأوالذار،فناءيتوشط

بالأشجارمزروعةمساحةالفناءبهذائحيطوكان،الجوتلطيفوسائلمنوسيلةهذهوالبركة

بالحدائقمساكنهمتزيينفيالدمشقئينذوقإلىئشيرأمروفو،جمالهمنئريدوالرفور،

الستكن.فيالفنيالذوقلهذاتلبيةفودمشقفيالرتاحين)ل!(شوقؤخودولعل،الذاخلتة)3(

ستائرلهاظلأتئوجدإذ؟الئساءبسكنيختص!كانائهفالظاهر؟العلويالطابقأقا

وهناك،القاعةفيكانقنيراهناندون،القاعةعلىمنهاتطلأنللتساءئمكن،خشبية

ير4?
بسبب،الغالبفيالشتاءبموسمسكناهفييختصقكونه،العلويللالابقاخرىخصوصية

.)7(المياهمناسيبارتفاعبسببودعلهاالجؤ،فيالرطويةزيادة

النهروفباستعمالهاساعدتوالتي،الذورتلكفيئستعملالتيالبناءمواداقا

والآجر،الحجرإديهفضافأ،بالتبنخلطهبعد()الضدصاليالأحمرالطينفكان؟المناختة

.137ص،الثئام،بهنسيعفيف1()

.166ص،الشئام،بهنسيعفيف،الأبلقالملؤنةالحجرئةالرخارفعلىئطلق)2(

.166ص،السأم،بهنسيعفيف،العجمي-أحيانآ-الملؤفةالخثبئةالزخارفعلىئطلق)3(

فيالبركةوتقوم،()المصتوبالستلسبيل،)فسقئة(والفسقئات،()تخرةبالبركالذمشقئةالمساكنتحفل)4(

وأالمثفقالرخاممنوئصنع،مترفطرهاصبرةفهي،الفسقئةأفا،م36-فطرهايبلغواسعة،الصخنئتصف

.37ص4الثئام،بهنيعفيف،زخام!ةبثئفوقمزئنأومرمريلوحوالتلبيل!الفيضاء

.137ص،دمشق،فعاذخالد)3(

66.ص،والشعرالسئحرمدينةرمثق،عليكردئخمد)6(

.1228/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن71(
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بعضولتغطية،للخدرانالمداميكلإقامة،الخشبعنفضلآ،ضرورتةإنشائيةكمادة

أظهرتوقد،والخارجيةالذآخلتةوالئوافذ،الأبواب)طاراتولإقامة،الواجهات

فيالحراريالمدىضآلةبسبب،القاثئةالبيئةمعالبناءفيالطيناستعمالخسنالذراسات

والتهار)1(.وال!يلوالشتاءالضيففيبنائه

منئبنىالغلويالطابقفإنالذار،منالستفليالطابقئمحزالموادهذهكانتوإذا

الر!زل!،خطرمنالب!دلهتتعرضلماتجئبآ،بالثقيلةليست،(خرىومواذ،خشبئةأعمدة

.)2(وغيره،ام552157!/سنةزلزالإلىتعرصتأتهارويفيما

الكتر،ئمفرطليس)والبلد:بقولهوصفهاكمادمشقئيوتكانت؟خبيرابنتظروفي

بعض،فوقبعضهاطبقات،وقصبطينويناؤه،مظلمةضيقةوسككه،للطولمائلوهو

ثلاثتحتويماعلىالخفقمنفيحتويه،طبقاتثلاثكفهوفو،لهالحريقئسارعولذلك

إتما،بالبساطةدمشقلئئوتخبيرابنوصفأنويبدو،خفقأ...()3(الذئيابلاداكثرلأته؟فذن

به،الدمشقييناهتمامعدمإلىأشرناوالتي،الئئوتلهذهالخارجيالمظهرإلىئشيركانت

الذورلهاتتعرضقدالتي،)4(والتهبالستلبحوادثمنأنفسهمحمايةبأسبابمدفوعين

المالية.أصحابهفدرةإلىئشيرئما،الخلابالعمارةبفنوالمزدانة،المظهرالجميلةوالفضور

تمتعتأتهاوالطاهر،كثيرةفهي؟القوموعليةالأمراءإلىالمنسولةالخاضةقضورأقا

في،)ل!(الفراشابنالقاضيقصري!(منهانذكر،العمارةوجمالوالبناءوالفخامةبالأستهة

،صث!6،والشتعرالئحرمدينةدمشق،عليكردئخفد،917ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن1()

.58ص،الئام،بهنسيعع!

.د47ص،دثقتارلخذيل،القلانسيابن)2(

.255ص،الرحلة)3(

وذكر،111ص،الرمانمرمة،الجوزيابنسبط،801ص،دمشقتاريخذيل،القلانسيابن:انظرذلكعن)4(

.13178/،والئهايةالبداية،ذلكعنبثائعكثيرابن

ئخار،الرازي،الفرأشلابنالعائدةالئستانفيالغوطةفيولقع،القصرعلىجوسقكلمةوتطلق)3(

.358ص،دمشقكوطة،عليكررئخئد،601ص،الضحاح

الرؤضتين،شامةأبو،العسكرقاضيوفو؟الفرأشبابنالمعووف،ئوسىبنئخصدالذينشصىالقاضي)6(

.262،هـ128،23ص،الثاميالبرقسنا،البنداري،1696/
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،الغئونتسر،مملوكيةقاعاتعلىتشمل،فسيحةدهاليزعلىالقصراحتوىكما

التي،العاليةالشئرفاتعنفضلآ،فرضعةوهي،ونائمآقائمآالمل!نبالرخامفزركشةوهي

والحفاماتالسئلطانيةالاصطبلاتإلىبالإضافة،والغوطةالمدينةواجهاتعلىتشرف

ومازال،ال!ثتمالي)1(الميدانيصلبابعلىاحتوىكما،الأغراضالكثيرةالمحكمةوالمنافع

.)2(مثلهقصرقبلهئعقللمحيثأ؟المفوكتنزلهعامرآ

بأجملئز!دكانت-والبناءالعمارةفيفخامتهاعنفضلآالخاضةالفصورأنوالرآجح

البناءفيفخامتهامعانسجامآ،اثختلفةوالسئتائرول(والئسئط)3(والقرشالأثاثأنواع

،)7(العربيابنروىفيما،والئرفوالر!اهيةالإبداعوسائلمنبهتزدانوما،والعمارة

حتى،جفوسهمموضعإلىجاريآنهرآبهفرأى،دمثمقفيالاكابرئئوتدخل)إته:فقال

فرغنا،فلضا،أيدينافيووضعها،الخدمفأخذها،إلينااثقبلالتهرفيالطعامموائدجاءت

نأغيرمن،الحريمناحيةإلىالماءبهافذهب،الراجعالتهرفيمعهاوماالأوانيالخذئمألقى

.)ل!(العجبهذامنالسمرفعلممث،التاحيةتلكفيالخدميضرب

.227ص،دمق،المنخد،182ص،الأبصارمسالك،الغمرياللهفضلابن)1(

.1/561،الئئوك،المقردزي)2(

الآية،ئوحشورة،!يضاطازضنلاآتكوتجغلؤآلئه)وجلعرقولهنحو،الأرضعلىئفرشماوهي)3(

،للعبادالرزقفيوجلعريشطهماوالئسئط،ئبسطماوالئ!ئاط،الخئوصأوالقوملأجلئفرشوهي،)02(

.9127/،العربلسان،فظورابن،بخودهعليهموئويمئع

دورفيسواءالطبقاتلكلاسئخدمتوهي،الئاسعندوالبذخالأسبهةمظاهرمنمظهروهي،بهئسترماوفو)4(

بضورة-وهي،والفروسئةالضيدومناظرالآدمئةالرشومعلىوتحتوي،أنواععلىوهي،العائةدوراوالأمراه

التاريخ،وفلسفة،الإسلامئفكريعندوالجمالالفنمفهوم،عطئةجميلائختلفةلأخراضتستخدم-عائة

.4ص،5991،بغداد،استخدامهاوطرقوأنواعهاالتور،حميدالعقلزعبد،45/،7691،عربئةمفاقعجلة

سنةئوفي،الحديثمدرسةمنوسمع194!،سنةالثثرقإلىرحلأندلسيرخالة،بكرأبواللهعبدبنئخمد)5(

اتجغرافئينعنددشقمدينة،المنخدالذينصلاح،3423/،الأعيانوفئات،خلكانابن،أم148د!وه/

.39ص،ت،ب،تيروت،المصلمين

.53ص،دمشقمدينة،المنخد)6(
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وقصر،الذينصلاحعهدفيدمشقخزانةفتوثي،قابمق)2(بنالضفيا(وقصر،الغوطة

لجمالالتاسعندللتنرةمقصدآكانالذي،بالتيربالأشرفللملكالمنسوب،الذهشة)"(

مائةعليهأنفقالذي،العادلالملكؤزراءمن،شكر)؟(ابنقصرإلىبالإضافة،)4(عمارته

،)ل!(الأبلققصرهوالخاضةالفضورعمارةفيالواضحالمثلولكن،دينارألفوعشرين

الميدانعلىئشرف،الذنياعجائبمنبأتهوصفوقد،دمشقفيبيبرسالظاهرشيدهالذي

علىأشرفوقد،م6680126!/سنةالمحرئمفيالحجعمنعودتهبعدأنشأهوالذي،الأخضر

فيبالغفقد،طائلةمبالغقصرهعلىبيبرسأنفقوقد،)7(المغانمبنإبراهيمالمهندسبنائه

قاعةوسطهوفي،القمارىإلىإضافة،شئتاكآثلاثينمنتتك!نواجهتهكانتإذ؟عمارته

فئطل،شارعمناكثرعلىيقعففو؟موقعهأقا،وفلحقاتهمانافورتانوفيه،إيوانآبأريعين

علىالمثترقيجزؤهئطلبينما،الضوفئةوئربةالحضامإلىالمؤديالالريقعلىالغرليخزؤه

مائةحواليفيهمافدرإذ؟وتماثيلوضوركثيرةزخارفعلىالقصراحتوىوقد،)!(الميدان

.)9(صورةأدنفيأسودفيأبيضزخارفهضؤرت،أسد

358.ص،دمقغوطة،عليكردئخئد،كثيرةأموالآعليهوأنفق،دصثقفىقصرهقابصقبنالضفيبنى1()

.173ص،الئتاميالبرقسنا،النداري،والذيوانالخزانةفتوفيالذينصفيئ)2(

فيها:جاءبقصيدةمدحهوقد،بالذهشةالمسئىوفو،حشأبناءبناهالذيوفوالقصر)3(

والعربالغج!افصحاءوصفهعنعجزتالذيالعاليبالجوسقهنئت

دخبمنفيهماعلىكسرىايوانيحسدهالفيحاءالجتةفيكالقصر

نبيخيرائمعطاةالكوثركائهنهرمنناهيكنهريشقه

.ص"25،دمثمقغوطة،عليكردمخمد،1368/،والتهايةالبداية،كثيرابن

.5176/،الذهبشذرات،الحنبلي،الرعئةلففوبتطئبآالفرجةدشقلأهلأباحقد)4(

253.ص،دثقغوطة،عليكردئخئد)5(

الذهر،ئخبة،الربوةشي!خ،الأعلىإلىالأسفلمن،الم!ودوالحجارةالبيضبالحجارةئنيلأنهبذلكسئصي)6(

.025ص،دثقغوطة،عليكردئخمد.36ص

احمد،بيبرسالظاهرعهدفيوذلك،والعمارةبالبناءالمقمينمنوفو،سعيدبنالمغانمابنالمهندسئو)7(

.301ص،المجنمع،رمضانأحمد،51ص،المهندسينأعلام،تيمور

.66ص،الظلخيال،تيمورأحمد)8(

.98ص!المصورةالحرلريمقامات،التعيمي،0791طبعة،15936/،الثئامخطط،عليكردئختد)9(
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البحثخلاصة

-7901!/096-)094للفذةدمشقفيالاجتماعتةبالحياةالذراسةهذهعني!ت

عربتة،مدينةدمشقأنفقذمتهاوفي،المهقةالحقائقمنالعديدعنقك!ثتق!ت،(م0912

ضذفيئالولئةمواقفلسئكانهاوكان،القذمفيموغلةأزمانفننماالعربتةالقبائلستكتتقا

الفضور.عبرالطامعينالفزاة

فأوضححت،بصددهانحنالتيالمذةفيالذمشقيالمجتمعفئاتالدراسةتناولتكما

والأرمنوالئركمانوالأكرادالأتراكمنأخرىوعناصرالعربمنتتألفكانتأتها

الذقة،أهلمناثختلفةالاييةالعقائدذات،الأخرىالالوائفعلىفضلآ،والموارنة

خلالمن،بعضأبعضهموعلاقاتها،الفئاتهذهمنفئةكلمكانةفبئنة،وغيرهم

جانب!الى،والإسلامللوطنوالولاء،المواطنةبصفة،وواجباتهملحقوقهمفمارستهم

الالوائفمنالمسلمينالعرببموقفيتعفقفيماترولجهانهجهمعلىسار؟كتههذا

.الأخرىوالعناصر

البحثخلالمن-الاراسةهذهلهاتوضلمتالتيالأخرىالمهضةالأفورومن

مذةخلالدمشقفيسائدةكانتالتيوالشئرابالطعامأنواععلىالتعرف-والتقصي

بل،فحسبالذمشقيالمجتمعحياةمنالجانبهذاعلىاهتمامهايقتصرولم،البحث

يتصلوما،الذمشقياثجتمعفيالمعيشةفستوىعنفضلآ،العاقةالملابسأنواعتناول

.وقتذاكشهدتةتجارينشاطمنبذلك

ثنايافيذلكتأكدإذ؟اهتمامموضعكانتالعاقةالضخةأنالذراسةبتنتأكما

فيهاالتظافةوشئروط،العاقةوالحماماتالمستش!تدراسةتناولخلالمن،البحث

وأنواعها.
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كانتالتيوالقهو،التسليةوسائلهي،أوضحتقاالتيالأخرىاثهضةالأفورومن

هذهشملتوقد،فراغهمأوقاتشغلتوالتي،وقتذاكاثختلفةالمجتمعفئاتتمارسها

الخاضةالمجالسعنفضلآ،الكيوروتربية،والضيد،والمراهنة،الخيلسباقاتالوسائل

عنفضلآ،الذينشئؤونفيالمختلفةالغفومفيالتثقيفوسائلمنكانتالتي،والعافة

،والتساءالرخالمنالجنستينلكلا،والسفوكاثطدثةآدابفيالصحيحةالأضولئمارسة

فيالأسرةوأهضتةمركزنالكما،الاجتماعيةمكانتهماختلافعلىئعقدكانتوالتي

ئمارسهالذيالذوروؤض!وح،ببعضهمالأسرةأفرادعلاقةخلالمناللأئقةالمكانةاثجتمع

بيتها،فيالفقالالمرأةبدورذلكومقارنة،اثجتمعأفرادوأحد،الأسرةرلتبؤصفهالرجل

.الأسرةفيومكانتهموتربيتهمبالأطفالكفههذاارتبطوقد،أيضآالعاقةالحياةوفي

خلالمن،الذمشقيالمجتمعفيوالبناءالعمارةمظاهرأيضأ--الذراسةئغفلولم

وقن،القوموعليةالخاضةوأبنيةوفضوربذوروانفردت،المصادربهزؤدثئاالذيالوصف

الجانبهذافيوشانها،العاقةدوربالوصفالمصادرتلكتتناولأندون،بخدمتهمالتحق

مردولعل،الئاريختةالمواردمعظمفيهاتمتزتسمةوهي،المختلفةحياتهالمناحيإغفالها

وهي،البناءفيالفئونوأنواعوالفخامةالأتهةإلىيحتاجالوصفحالأنإلىيعودذلك

تدهـلنأنعنفض!،البساطةعليهاتغلبالتي،ومساكنهمالعاقةدورفيتتوقر!أمور

هذهكشفتةالذي،العاقةدوروإغفال،ومثارهموفنجزاتهمالخاضةدورلإبرازكانالتارلخ

السئالور.بينمنوفناكهناثرةالمظوالإشاراتالئضوصخلالمنالدراسة
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الخليفة

السئلاجقة:-آ

المستظهر

اثفتيالراشد

ب-الرنكئون

--الأ"لولئون

)4(فلحق

096-094دمشقأمراء

الامير

تتشبندئاق

طغتكين

طغتكينبنئوري

ئوريبنإسماعيل

ئوريبنمحمود

ئوريبنئخئد

ئخمدبنالذينئبر

شيركثماعنه)ونابزنكيالذينئور

محمودبناسماعيل

التؤليةسنة

488

794

512

522

952

533

534

954

956

الغزلسنة

794

794

322

326

952

533

534

954

956

057

اللهلدينالتاصر

ئوسفالذينصلاح

المقذبنالذينشس!عنه)وناب

أئوببنطقكين

أيوببنتورانشاه

المقذمبنالدينشمس

(1)فروخشاه

057

057

057

571

572

575

ت!بم

958

622

578

ورقة،الأخباركنز،مجهولئؤلف،13124/،والتهايةالبداية،كثيرابن،أبوسابن،شانشاهبنفروخث!اه)1(

.691صئلحق،الثئامأمراء،المخد،اثر

924
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الخليفة

العتاسلظاهرا

اثستنصر

الامير

علي)1(بنالأفضل

القابضبنالضفيئ

الذينصلاخبنعلي

أخيهمنلياخذهادمشقئهاجمالعزيز

العادلئسببالعزيز

العادلعنينوباثعظم

دمشقالأفضلوفهاجمةالعزيزموت

المعنهمللملكتستقردصثق

العادلوفاة

اثعنهم

لهولي

)2(دمشقشحنةابراهيممفاخر

خليلالعزيز

دمشقيملكداودالتاصر

الئاصروئخرج،دمشقئحاصرالكامل

الكاملمندمشقياخذالأشرف

إسماعيلالضالحأخاهيستنيبالأشرف

إسماعيلللضالحوأوصىالأشرفئوقي

إسماعيلالضالحئخرجالكامل

الكاملوفاة

مورودبنئونسنولي

.811ص،دمشقءأمرا،لضفديا(1)

.013،124،والثهايةالبداية،كثيرابن)2(

025

التؤليةسنة

957

582

958

095

295

595

695

615

615

617

622

623

624

626

626

627

635

635

635

635

الغزلسنة

587

095

624ئوفي

623

064
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-الخليفة

باللىالمستعصم

المماليك-د

بيبرص

الستعيدالملك

كأميرا

دمشقيملك19لوبالضالحالملك

دمشقإلىيعوداسماعيلالضالح

بدمشقابوهللضالحخطب

أئوبللضالحدمشقيتركإسماعيلالضالح

الشتيخبنالذينئعيليدعلى

دمشقأئوبالضالحدخول

الضالحعنئنيبيعموربنالذينجمال

أبوبالضالحموت

دمشقيدخلحلبصاحبالئاصرالملك

بدمشقالمغول

المغوليطردفطز

استناب

الذينوئجير)1(الحلبيسنجر

الأمراءوخروج،لنفسهيدعوالحلبيئسنجر

البندقداريأيدكينومجيء،سنجرعلى

)2(الوزيريطبيرس

الئجيسي)3(اقواش

)4(الحصنيالذينعلم

الغزلسنه31لتتي!ا

حص-

656ث5
064
634
644
647
648
648
656
658

658
965
965
066
663

ئوفي676

657

676

066
067

678

البداية،كثيرابن،مكانهفيبيبرسوضعهبالقدعةالمستعصمماتوءلئافطز،استنابهمالذينالأتراكأحدوفو1()

.13/236،لتهايةوا

.13247/،والتهايةالبداية،كثيرابن،الوزيريطبيرسالذينعلاء)2(

.13147/،والنهايةالبداية،كثيرابن،كابرالأمراءمن،التجفيأقوشالذينجمال)3(

.13925/،والئهايةالبداية،كثيرابن)4(
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الخليفة

لوونقا

خليلالأشرف

الانير

(1أيدمزالذينعر

شقرالأسنقر

!

ازدمرعنهناب
المصرفيامامشقرانهزم

الحلبيسنجر

المنصوريلاجين

السخاعيسنجر

.13276/،والئهايةالبداية،كثيرابن1()

252

التؤليةسنة

كا07

ئوفي678

678

678

كا97

967

967

كا59

096

الغزلسنة

678

967

396

196
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)2(فلحق

096(-)094دمشقفضاة

11

الثتافعي)1(الحسنبنالخسين

)2(نصرالهرويبنفخئد

الفرشي)3(عليبنيحيى

)4(الذينيحصبنشلطان

الفرشي)3(عليبنيحص

الفرشي)6(يحىبنئخشد

الفرشي)7(فخضدبنعلي

الثتهرزوريالذينكمال

الشتهرزوري)8(لضياءا

عصرون)9(بنالذينشرف

عصرون)15(بنالذينفحى

)11(الزكيبنالذينفحص

)12(الذينفحىبنالظاهر

القاضى

43.ص،ال!ثئامقضاة،طولونابنا(

.44ص،الئامفضاة،طولونابن2(

.566/،،برديتغريابن3(

.213هـ/،الذهبشنرات،الحنبلى4(

.1/566،برديتغريابن3(

اكا.41/،الذهبشذرات،الحنبي،5272/،،برديتغريابن6(

.4213/،الذهبشذارت،الحنبلي7(

4243/الذهبشنرات،الحنبلي،5/697/،،تغريابن8(

.4283/،النتبشذرات،الحنبلي،12233/،والتهايةالبداية،كثيرابن9(

.52ص،الذيلاشامةأبو15(

.هـ1263/،والتهايةالبداية،كثيرابن11(

.1/1368والتهايةالبداية،كثيرابن(12

253

توليتهسنة

488

512

951

053

534

534

572

575

585

587

895

غزلهسنة

894

951

572

573

585

587

895

612
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القاضىاسم

الحرستاني)1(الجمال

الذينفحعيبنالظاهر

)2(المصريالجمال

الخونن)3(الذينشمس

الحسرستاني)4(العماد

الذولة)3(سنيبنالذينشمس

الشتيرازي)6(الذينشمس

)خف(الحنبليالر

الذولة)8(بنيبنالذينصدر

)9(التفليسالذينكمال

الزمميبنالدينمحيي

الذولة)15(سنبنالذيننجم

()11الأنصاريالذينعر

خلكانابن

الضائغبنالذينعز

الخوي)12(الدينشهاب

شامة،بوأ(ا

كير،ابن2(

شامة،أبو3(

شامة،أبو4(

شامة،أبو5(

شامة،أبو6(

شامة،أبو7(

كير،ابن8(

كير،ابن9(

كثيرابن15(

كثيرابن11(

كيرابن12(

.1377/،والئهايةالبداية،كثيرابن،601ص،الذيل

.1359/،والهايةالبداية

13115/،والثهايةالبداية،كثيرابن،148ص،الذيل

.دا132/،والئهايةالبداية،كثيرابن،922ص

.13151/،والقايةالبداية،كثيرابن،166ص،الذيل

.13151/،كثيرابن،166ص،الذير

5.214/،الذهبشذرات،الحنبلي،173ص،الذيل

.5192/الذهبثذرات،الحنبلي،13267/،والتهايةالبداية

.13792/الذهبشذرات،الحنبلي،13267/،والثهايةالبداية

.13792/،الذهبشذرات،الحنبلي،13792/،والئهايةالبداية،

.3383/،الذهبشذرات،الحنبلي،13403/،والثهايةالبداية،

13.356/،والثهايةالبداية،
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توليتهسنة

612

614

618

623

962

633

635

638

641

657

658

668

966

677

068

685

غزلهسنة

617

623

كا!9

633

كا35

كا38

641

657

658

668

966

677

كا08

685
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)3(فلحق

دمشقفيالحسبةرجال

.)1(الذمشقيالسثلميأحمدبنالواحدعبدبنعقيلبنفخفد

.الذمشقي)2(عئاسبنيحىبنالكريمعبدبنفخفد

.الذمشقي)3(الئشبيالربعيالقاسمبناثظفربنعلي

.)4(الرايدانيالستلميحيدرةبناللهعبدالضمدبنئخمد

.)؟(الذينسراجالبجليبنعلي

الذمشقي)6(الأنصاريال!ثتيرجيابنإلياسبنفخئدبنفظفر

الذمشقي)7(.الحقعبدبنخلفبنالحقعبدبنمخضد

.)هـ(الأجلالمتدرالذمشقيعنتربنأحمدبنفخضد

السئلمي)!(الئطيفعبدبنفخفدبنأئوب

.الذمشقي)15(الأمصاريالبابيئخفدبنالمظفربنعيسى-

.الذمشقي)11(الموهبيبنسالمبنالمعرعبدبنإبراهيم-

)12(.التكريتيفهاجربنعليبن-ئوسف

.5213/،الذهبشذرات،الحنبلي،13163/،والئهايةالبداية،كثيرابن(1)

.5186/،الذهبشذرات،الحنبلي،6317/،،برديتغريابن)2(

5.028/،النتبشنرات،الحنبلي)3(

،8891،بغداد،العربعندوالمحتسبةالحسبةندوةضمنمنثموربحث،الح!ئةرجالمن،مهديصالح)4(

هـ.606سنة،الإسلامتارلخ،الذهبيعننفلآ،391ص

.963ص،المسبوكالعسجد،الغئافي)5(

.5918/،الذهبشذرات،الحنبلي،1/2421/،ال!لوك،المقريزي)6(

.066شةأحداث،الاسلامتارلخ،الذهيكتابعننقلآ،591ص،الح!ثبةرجال،مهديصالح)7(

.966سنةأحداث،للذهبيالإسلامتاريخعننقلآ،نفسهالمصدر،مهديصالح)8(

661.سنةأحداث،الذهبيعننقلآ،نفسهالمصدر،مهديصالح)9(

.21336/،التواريخغئون،الكتبي!ثاكرابن()15

.5921ص،الح!ئبةرجال،مهديصالح)11(

.13342/،والئهايةالبداية،كثيرابن)12(
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)4(فلحق

بلأبواا

المدينة:أبواب

ئوما)1(.باب

.)2(الجابيةباب

.الجينيق)3(باب

.الحديد)هـ(باب

.)3(الخاطبحارةباب

.الستلامة)6(باب

.الشترقي)7(الباب

.الضغير)8(الباب

المسدود)9(العمارةباب

.الفراديس)15(باب-

.الفر!)11(باب-

26/،الخطيرةالأعلاق،شذادابن2/182،84،132،016،185/،دمثمقمدينةتاريخ،عساكرابن)1(

28،03،78،08،122،133،291.

34،،03،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/123،77،19،142،187/،دصثقمدينةتاريخ،عساكرابن)2(

.391،!12،ك!54،29،12

.35ص،الخطرةالأعلاق،شذادابن،2/1016،186/،نفسهالمصدر)3(

.92،36،54،الحطيرةالأعلاق،شذادابن،2/1486/،نفسهالمصدر)4(

.2/1187/،نفسهالمصدر)5(

.86،113،141،د5،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/171،84،016،164/،نفسهالمصدر)6(

.0354،76،59،136/،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،6،81،82،136،185د،2123/،نفسهالمصلر)7(

،72،63،الخطيرةالأعلاق،شذادابن.2/197،161،164،591/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن)8(

73،134،132.

.277،186/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)9(

،92،35،911،127نفسهالمصدر،شذادابن،2/183،58،63186/،نفهالمصدر،عساكرابن()15

144،226،332،255،322.

،36،126،36،124،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،76،77،186،دمثمقمدينةتاريخ،عساكرابن)11(

166،152،692.
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)2(

)3(

123

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

12(

13(

14(

13(

.)1(كيسانباب-12

.المرتعة)2(باب-13

المدينة:فيأبواب-ب

.البريد)3(باب-ا

.الخضراء)،(باب-2

.)؟(جيرونباب-3

.الخوآصين)6(باب-4

.الباليخ)7(دارباب-5

.الثتاغور)8(باب-6

.)9(القلعةباب-7

القضاعين)15(دربباب-8

.)11(عطافزقافباب9-

.المصتى)12(باب-15

.1(القشر)فىباب-11

.)14(الريارةباب-12

.السئريجة)13(باب-13

.692،ث!ا36،124،166،2،نفسهالمصدر،شذادابن،185،991،؟2/16/،نفسهالمصلر،عساكرابن

.ا7!3/1/،نفسهالمصدر

،26،03،97ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/173،178،137/،دمشقمدينةتاريخ،ع!اكرابن

،391!991،238.

.2/02157/،نفسهالمصدر،عساكرابن

.26،92،336،نفسهالمصدر،شدادابن،71،72!2/132،915/،دئقمدينةتاريخ،عساكرابن

.232،و3،نفسهالمصدر،شذادابن،2/157/،نفسهالمصدر

.2/1136/نفسهالمصدر،عساكرابن

.133ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1156/،عاكرابن

.اك!2/178،6/،نفسهالمصدر،عساكرابن

.2/1154/،نفسهالمصدر(

.2/1141/،نفسهالمصدر(

.87ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن(

.73،231ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن(

.73،231ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن(

.152ص،الخطرةالأعلاق،شذادابن(
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مفحق)5(

دقلفناا

.البغ)1(فندق

)2(ء!-،

حية.ابنفند!

)3(.الكتاندربغرليفندق

.البرورتين)4(شوقفندق

)3(ء!-بر

موسى.ابن!ند!

الئحلي)6(الفهعبدبنجريردارفندق

.)7(الخشبفندق

.العنازة)8(ابنفندق

.)9(الفارقيفندق

الفارقيعفقبنطاهرأبيابنفندق-

)11(.العبادةابنفندق-

)12(.الخشبفندق-

الماللب)13(.عبدبنيفندق-

)15(

.99ص،،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/1155/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.2/1138/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.2/1571/،نفسهالمصدر

.2/1155/،نفسهالمصدر

.2/1138/،نفسهالمصدر

.2/1135/،نفسهالممدر

.2/1135/،نفسهالمصدر

.2/139/،نفسهالمصلر

.2/108/نفسهالمصدر

.135ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن(

.124ص،نفسهالمصدر(

.301ص،نفسهلمصدرا(

.4/1143/،مدينةتاريخ،عساكرابن(
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مفحق)6(

ائستشفيات

.)1(القديمالمششفى-4

الجديد)2(الئوريالمستشفى2-

.القيمري)3(المستشفى-3

.)4(الشرقياثستشفى-4

.2/1158/،دمضقمدينةتاهـلخ،عساكرابن1()

.2/187/،نفسهالمصدر2()

242.ص،الجوهرئةالقلائد،طولونابن)3(

.244ص،نفهالمصلر)4(

925
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)7(فلحق

راتلحاا

.الافترس)1(حارة-أ

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

.)2(البلاطةحارة-2

الئهرين)3(بينحارة-3

.)4(الخاطبحارة-4

.الغرباء)5(حارة-5

.الئعبان)6(حارة-6

.اليفود)7(حارة-7

.الفلأحين)8(حارة-8

.الكوزئين)9(حارة-9

.1(الميدانالاحارة-51

الشئفاعين)11(حارة-11

.2/175،157/،دصثقمدينةتاريخ،عساكرابن

.123،391ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/176/،نفسهالمصدر

.133،نفسهالمصدر،شذادابن،2/197/،نفسهالمصدر

.37،001ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/106/،نفسهالمصدر

.21/77/،نفسهالمصدر

.2/173/،نفسهالمصدر

.601،392ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/164/،نفسهالمصدر

.134ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/129/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن

.134ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/129/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.134ص،الخطيرةالأعلاق،المدينةويحارةشذادابنولذكرها،2/129/،نفسهالمصدر(

.391ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن(

026
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ال!ثنهرزورئة)1(حارة-12

.الغرداء)2(حارة-13

.الرطء3(حارة-14

.631ص،نفسهالمصدر(11

.125،212،242،246ص،نفسهالمصدر2()

.392ص،نفسهالمصدر3()
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طحق)8(

(لمحلأتا)للمحاا

المثتلأجة))(.-محلةا

الفسقار)2(.محلة2-

.الغواريق)3(محفة-3

)4(.اللحمقئة4-محفة

الثقفئين)3(قصر3-محتة

.القضاعين)6(محتة-6

الكشيك)7(7-محتة

المقسلاط)هـ(محتة-8

التيطون)9(.9-محتة

.)15(الحصىميدانمحقة-15

)11(القصبمسجد-محلةاا

)2

)3

)4

)5

)6

17

)8

)9

15

.2/168،07/،دثقمدينةتاريخ،عساكرابن

.2/156،37/،نف!طالمصدر

.1/196،013،132/،نفسهالممدر

.2/1،95113،133/،نفسهالمصلر

.2/176/،نفسهالمصدر

.49ص،الخطيهرةالأعلاق،شذادابن،256،57،134/،نفسهالمصلر

.2/146،58،92،03/،نفسهالممدر

.21/155/،نفسهالمصدر

.2/1132،136/،نفسهالمصدر

.87ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن(

.86ص،نفسهالمصدر(
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)2

)3

)4

)3

)6

)7

)8

)9

15

12

)السئفا"؟في()1(الستفلينمحلة-12

)2(.جيرونمحلة-13

الجينيق)فى(.14-محتة

.الذيماس)"(محلة-15

.الرلاقة)3(-محتة16

)6(.الخشبيين-محلة17

أناببب)7(.الستبعةمحلة-18

الشئاغور)هـ(.محتة-91

الشترف)9(.02-محتة

القصيبة.21-محفة

.الحخاج)15(قصرمحتة-22

والئيردان)11(التيربمحتة-23

الممئهم)12(24-محتة

.531ص،نفسهالمصدر

.2/132،72،73،141/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.07،71،16،"2/16/،ففسهالمصل!ر

03.،2/107/،نفسهالمصدر

.2/158،114،38،153/نفسهالمصدر

.2/183/،نفسهالمصدر

.2/182،141،164/،ففسهالمصدر

.161،164،هـا2/197،3/،نفسهالمصدر

.2/1176/،نفسهالمصدر

2/1.29/،نفسهالمصلر(

.2/109،79،011،121،164،174/،نفسهالمصدر(

.،2/109،17/،نفسهالمصلر(
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)9(فلحق

الدئ!ب

برد-

برد-

بدر-

برد-

برد-

برد-

بدر-

-درب

.(1)ينلأسدا

.2(ندر)لأا

.؟(ر)نصالأا

.)هـ(لبروسينا

.(؟د)خلا

.البفال)5(ابن

)7(.البقل

.)هـ(البلاغة

)9(

بوقة.درب-

)15(!ير
التباندرب-ا

)11(التماريندرب-ا

.)12(التميميدرب-ا

.)13(الجبندرب-أ

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

12

13

تارلخ،عساكرابن

تاربخ،عساكرابن

تاربخ،عساكرابن

تارلخ،عساكرابن

تاربخ،عساكرابن

21/،نفسهالمصدر

لما2،نفسهالمصدر

21/،نف!طالمصدر

21/،نفسهالمصدر

/2،نفسهالمصدر(

/2،نفسهالمصدر(

/2،نفسهالمصدر(

/12نفسهالمصدر(

.138ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/177/،دمقمدينة

.801ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/165/،دمثقمدينة

.12صذ،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/176،157/،دمقمدينة

.89ص،الخطبرةالأعلاق،شذادابن،2/193/،دمشقمدينة

.2/165/،دمضقمدينة

/134.

/06،155،163.

.601،273ص،الخطيرةالأعلاق،البئاعةدربشذادابنويذكره،أدأ،64/

/158.

/163.

.201،273ص،نفسهالمصدر،شذادابن،1141/

.151-اههص،نف!طلمصدرا،شذادابن،162،013/

.992ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،106،61،163/
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.)1(الجمحيدرب-

.الحتالين)2(درب-

.الحجر)3(درب-

)4(العلويحئامدرب-

)؟(ت

درةابنحميددرب-

)6(
حميف.درب-

)7(
بشر.ابندرب-

.الذرفس)هـ(درب-

.الذيلم)9(درب-

)15(

ربيع.-درب

.)11(الربحاندرب-

.)12(الرلاقةدرب-

)13(

.سحنون-درب

.السئوس)را(درب-

الحئالين)؟1(سئوقدرب-

.89،201،273ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/1162/،نفسهالمصدر(1)

.501،601،901،182ص،الخطرةالأعلاق،شدادابن،261،013،163/،نفصهالمصدر)2(

.2/164،66،156،163/،نفسهالمصدر3()

.19صا،الخطرةعلاقالأ،شدادابن،2/167/،نفسهالمصلر)4(

.113،273ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/196،131/،نفسهالمصدر)5(

.2/172،915،391/،نفسهالمصلر)6(

دمشق،مدينةتارلخ،نصرابنرربشدادابنيذكرهحينفيأيضأ،العميانبدربعساكرابنويذكره)7(

.201ص،الخطيرةالأعلاق،2/134/

.2/161/،رمشقمدينةتاريخ،عساكرابن)8(

.اصا،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/161/،نفسهالمصدر)9(

.-89،013392-99ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/193،73،158/،نفسهالمصلر()15

.791ص،نفسهالمصدر،شذادابن2/158/،نفسهالمصلر1()1

.501ص،نفسهالمصدر،شذادابن2/12331/،نفسهالمصدر()12

.501ص،الخطيرةالأعلاق،شدادابن()13

.121،273ص،69ص،نفسهالمصدر،شذادابن،4/1013،166/،دشقمدينةتاريخ،عساكرابن)14(

.69،121،273ص،نفسهالممدر،شذارابن،2/161/،نفسهالمصدر)15(
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92

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

43

برد-

برد-

بدر-

برد-

برد-

برد-

برد-

برد-

برد-

برد-

برد-

برد-

برد-

-درب

-درب

شابور)1(.

شذأد)2(.

.الشتغاربن)3(

.صميتال(ابن

)9(.طلحةابن

)6(.عجلان

)7(.القدس

)8(.عرقل

الضوف)و(.عقبة

)15(العلفأوالعلق

الالشتيخ)11(القراني

.)2)(شلفراا

.)13(البيعفندق

14(.الفواخيز

.الفرشيين)؟1(

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

12

13

14

.114ص،الخطيرةالأعلاق،سابوربدربشذادابنويذكره،2/107/،نفسهالمصدر

.2/163/،نفسهالمصدر

.125،242،246،248،252،نفسهالمصدر،شذادابن،2/157،156/،نفسهالمصدر

.273ص،11صا،غمربنطلحةبدربشذادابنيذكره،2/168/،نفسهالمصدر

.2/1156/،نفسهالمصدر

.151ص،الخطيرةالأعلاق،الفدسبدربشدادابنويذكره،2/107/،نفسهالمصدر

.اهأص،الخطيرةالأعلاق،الفدسبدربشذادابنويذكره،2/161/،نفسهالمصدر

.39ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/153/،نفسهالمصدر

.2/1915/،نفسهالمصدر

.112ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/168،156/،نفسهالمصدر(

.501ص،نفسهالمصدر،شذادابن،02/163/،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن،المثتيخبلربوئسمى(

.201،301ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/162،156/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن(

.2/195/،نفسهالمصدر(

.2/164/،نفسهالمصدر(

.89،99،273،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/195،06،011،135/،نفسهالمصدر(
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44

45

46

47

48

94

05

51

52

53

34

55

56

57

58

-درب

-درب

-درب

بدر-

-درب

درب-

-درب

-درب

-درب

بدر-

-درب

بدر-

-درب

-درب

-درب

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

12(

13(

14(

15(

نفسه،المصلر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصلر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسهالمصدر(

نفسهالمصلر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

.القصئاعين)1(

.)2(القلي

.كرار)3(أوكراز

.قليد)4(

.الكشيك)5(

.كلكشة)6(

.)7(كليل

.)!(مريمكنيسة

.)"(كيسان

.(1)5لكانا

)11(المحصنالماخلف

12(محريزابن

ابدنئينا"13(.

معين.

فيزو)؟1(.ابن

.39ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن،2/156،154/

.117،127ص،الخطبرةالأعلاق،شذادابن،2/172،114/

.113،141،276ص،الخطرةالأعلاق،شذادابن،2/196/

/4/1073.

.911ص،الحطيرةالأعلاق،شدارابن،2/173،915/

.801ص،نفسهالمصلر،شذادابن،2/165/

/2/16،.

/2/163.

/2/1!.

،/2/175،157.

،/2/171.

،/2/138.

؟15/ر/،

،/2/175،137.

،/2/174.
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.التقاقد"سن)1(درب-95

.الئملة)2(درب-06

.)3(الهاشميدرب-ا!

.4(ئميزدرب-62

الئفاشينأوالئفاشةدرب-63

)6(.العجمبنيدرب64-

.الذارقي)7(درب-65

)؟(

.2/106،155/،نفسهلمصدرا(1)

.95-2/1162/،نفسهالمصلر)2(

،،12،الخطيرةالأعلاق،الهاشمي!نبدربشذادابنهـلذكره،2/1235/،دشقمدينةتا!لخ،عاكرابن)3(

3291.

.701ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابن)4(

.141،176ص،نفسهالمصدر)؟(

.؟92ص،نفسهالمصدر)6(

.91ص،الخطيرةالأعلاق،شدادابن،اي6،،2/16/،دثقمدينةتاريخ،عساكرابن)7(
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)15(فلحق

الازقة

الأسد!لن)1(زقاق-أ

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

.)2(الجبشزقاق-2

.كلأساليزقاق-3

.الذرس(زقاق-4

.السن!م)4(زقاق-5

.الغصر)3(زقاق-6

.)6(صفواتزقاق7-

)7(طلحةبنيزقاق-8

.)هـ(الفحمزقاق-9

.)9(الغسلزقاق-15

.عذاف)15(زقاق-11

تاريخعاكر،ابن

21/،نفهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصلر

21/،نفسهالمصلر

21/،نفسهالمصدر

/2،نفسهالمصدر(

مدينة

/67،

/74،

/163

،06/

،07/

/915

/76،

/76،

1/76

2/1341/،دثق

.111،الخطيرةالأعلاق،شذادابن

.12صه،نفسهالمصلر،شذادابن

.392عى،نفسهالمصدر،شذادابن،

.99ص،نفسهالمصلر،شدادابن

.115ص،نفسهالمصدر،شذادابن،913

.122ص،نفسهالمصدر،شذادابن

.124ص،نفسهالمصدر،شذادابن

926
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)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

12

.)1،أزرةزقاق-12

)2(باقيابنزقاق-13

.الخوز)فى(زقاق-14

.الخصا)4(زقاق-15

.الرئان)؟(زقاق-16

.السئاقية)،(زقاق-17

.سطرا)7(زقاق-18

.المدفق)8(زقاق-91

.المقربل)و(زقاق-02

البرول!يين)15(زقاق-21

.الثتاقئة)11(زقاق22-

()12(الموقف)أوالمذفقزقاق-2د

،2/156/،نفمهالمصدر

،2/188/،نفسهالمصلر

،2/197/،نفسهالمصدر

،21/89/،نفسهالمصلر

،2/189/،نفهالمصدر

،2/184/،نفسهالمصدر

.2/197/،نفسهالمصدر

،2/184/،نفهالمصدر

،21/84/،نفسهالمصدر

نضهالمصدر،شذادابن(

.333ص،نفهالمصدر(

.133ص،نفسهالمصلر(

.143ص،نفهالمصلر،شذادابن،114،134

.دا3ص،نفسهالمصدر،شذادابن،12

.133ص،نفسهالمصلر،شذادابن

.153ص،نفسهالمصلر،شذادابن

.اهـاص،نفسهالمصلر،شذادابن

141ص،نفهالمصدر،شذادابن

.014ص،نفسهالمصلر،شذادابن

.142ص،نفسهالمصدر،شذادابن

.99صا
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111(فلحق

الطرق

)1(
.برزةلق-ا

الهنا)2(.بيتطريق-2

حرستا)3(.طريق3-

)4(حوران4-طرلق

.دارئا)؟(طرلق

كفرشوسة)6(طريق5-

)7(.الكهف6-طريق

)8(الذممغارةطريق-7

)"(.العظمى8-طريق

.)15(العلويطريق-9

)2

)3

)4

)3

)6

)7

)8

)9

15

عاكر،ابن

نفسهالمصدر

فف!هالمصدر

نفسهالمصدر

نفسهالمصلر

نفسهالمصلر

نفسهالمصدر

نفسهالمصدر

نفسهالمصدر

،شذارابن(

.2/1583/،دمث!قمديةتارلخ

،/3/183.

،/3/183.

،/2/1.49

،/2/119.

،/2/119

،/2/188.

،/2/186.

،/2/129

.492ص،نضهالمصلر
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)12(فلحق

الأشواق

.الأباربن)1(شوق-

.الأحد)2(شوق-

)3(العتقالأساكفةشوق-

.الأطباقين)4(شوق-

.الأكفايين)3(شوق-

.الإيرلن)6(سئوق-

البر)7(.-شوق

.البرورئين)8(شوق-

)"(.البقل-شوق

.الجلادئين)15(شوق-ا

.الحتالين)11(شوق-أ

.الحذادين)12(شوق-ا

.الحذائين)13(شوق-أ

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

12

13

.2/1155/،رمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.116ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/107،915،016/،نفسهالمصدر

.92صص،نفسهالمصلر،شذادابن،2/171/،نفسهالمصدر

.2/173/،نفسهالمصدر

.89ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/195،013/،نفسهالمصدر

.2/167/،نفسهالمصدر

.2/157/،نفسهالمصدر

.29ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1155/،نفسهالمصدر

.2/162/،نفسهالمصدر

.13ص،نفسهالمصدر،شذادابن،21/195،155/،نفسهالمصدر(

.2/161/،نفسهالمصدر(

.163أم2/،نفسهالمصدر(

.2/1173/،نفسهالمصدر(
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الحريمتين)1(.14-شوق

.)2(الخالدينشوق-15

.الخواصئين)3(سئوق-16

الباليخ)"(.دارشوق-17

الحجر)3(دربشوق-18

.الذئاتين)6(شوق-91

.الذقيق)7(شوق-02

.الرظالين)هـ(شوق-21

.الرفاحين)9(سموق22-

.)15(الريحانشوق-23

الرفاقين)11(.شوق24-

.اليراجين)12(شوق-25

السئلالين)13(.شوق-26

الشئعر)14(.27-شوق

.الضرف)؟1(شوق-28

.الضفارين)16(سئوق-92

.21/631/،نفهالمصدر

.2/1931/،نفسهالمصدر

.-201301ص،نفسهالمصدر،شذارابن،2/174،154،157/،نفسهالمصدر

.262//1،نفسهالمصدر

.2/162/،نضهالمصدر

.1/262/،نف!طالمصدر

.262//1،نفسهالمصلر

.1/262/،نفسهالمصدر

.2/158/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن

.54ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1137/،نفسهالمصدر(

.2/196/،نفسهالمصلر(

.59ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/157،71/،نفسهالمصدر(

.2/163/،نفسهالمصدر(

.74ص،نفسهالمصلمر،شذادابن،2/148/،نفسهالمصدر(

.79ص،الخطيرةالأعلاق،شذادابنذكرهائذيالضرفسئوقوهو،2/158،155/،نفسهالمصدر(

.117ص،نفهالمصدر،شذادابن،2/171/،نفسهالمصدر(
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)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

12(

13(

14(

911

15(

.)1(الطرائفشوق-03

)2(.الطريفين31-شوق

الطيرد(.32-شوق

.)4(العلبتينشوق-33

.علي)5(شوق-34

.القؤامين)6(شوق-35

.)7(العزلشوق36-

.)!(الفاكهةشوق37-

القتابين)"(.شوق-38

.القطائين)15(شوق-93

)11(القلانشينشوق-04

.)12(القمحشوق-41

.)"ا(القناديلشوق-42

.الكبيرادا(السئوق-43

.الكتانين)؟1(شوق-44

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،لمصدرا

نفسه،لمصدرا

نفسهلمصدرا(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

عساكر،ابن(

نفسهالمصدر(

/2/1

/2/1

/2/1

/2/1

/2/1

/221

/2/1

/2/1

/2/1

/12،

2/1،

2/1،

2/1،

تاربخ

2/1،

913.

58.

61،07،137.

.002ص،نفسهالمصدر،شذادابن،06،915

58،013155-.

/135

.112ص،القديمالغزلبمئوقشدادابنوسماه،68،016

271-273.ص،نفسهالمصدر،شذادابن،0912

71.

/171.

.59ص،نفسهالمصدر،شذادابن،57،912،342/

.012،912،256ص،نفسهالمصدر،شذادابن،74،142،158/

/96.

،89،99،001ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/195،06،73،141/،دمشقمدينة

/74.
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اللؤئؤ)1(.45-سئوق

.المطرزين)2(شوق-46

.المفاضليين)3(سئوق47-

.النئخاسين)4(شوق-48

.الفسقار)؟(شوق-94

)6(.الخيل03-شوق

الخبن)7(.51-شوق

.)هـ(الذواتشوق-52

.صاروجة)9(شوق-53

.1(الطيرةشوق-54

علي)11(.55-شوق

.)12(القيمسموق-56

1()فىمريمكنيسةسئوق-57

.المطرازين)14(شوق-58

)؟1(.عكاظ95-شوق

.101،161ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/161،71،155/،نفسهالمصدر

.592ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/163/،نفسهالمصدر

.02/1137/،نفسهالمصدر

.02/1137/،نفسهالمصدر

.59-49ص،نفسهالمصدر،شذادابن،21/157/،نف!هالمصدر

.165-915ص،نفسهالمصدر،شذارابن

.55ص،نفسهالممدر

155ص،نفمهالمصدر

.281،113ص،نفسهالمصدر

101،301،نفسهالمصلر(

.59،69،273،292،892،نفسهالمصدر(

.128،134،913،نفسهالمصدر(

.501ص،نفسهالمصدر(

592،نفسهالمصدر(

.325،نفسهالمصدر(
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مئحق)13(

ماتلحقاا

.الأسدئين)1(حضام-

الاكافين)2(.حفام-

.الئالاقين)فى(بابحضام-

)4(.التميميحمام-

الربدينأوالريدينحضام-

.)6(الجبنحقام-

.الجديد)7(-حفام

.)"(الجمحيحقام-

الجديد)9(.أبيابنحفام-

15()

حديدم-4

.المحىممين)11(حقام-أ

خالد)12(.حقام-ا

خطلبا)13(.-حفامأ

)3(

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

12

13

تارلخ،عساكرابن

21/،نفسهالمصدر

24/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصلر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفطالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفطالمصدر

21/،نفطالمصدر

/2،نفسهالمصدر(

/2،نفسهالمصدر(

/2،نفسهالمصدر(

/2،نفسهالمصدر(

.2/1164/،دشقمدينة

/013،162

/163.

/162.

/163

/155،163

/156،26

/135،162،163.

/163.

/196.

/1163.

/1163

/1136
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)2

)3

)4

)3

)6

)7

)8

)9

15

12

13

14

15

،أ

)1(.حفيف-حمام14

2(.دارالوقلزحمام-15

.)؟(البقلدربحمام-16

.الخبن)4(دربحمام-17

.الحجر)3(دربحمام-18

الحجر)"(.دربحتام-،1

.الذيوان)7(حقام-02

.الحرلة)هـ(حضام-21

.)و(العقيقيحفام-22

.)15(عبادةابنحمام-23

.)11(ال!يبأبيحضام-24

ا".)2طلحة25-حضام

.الفئخاك)13(حفام-26

.ضغرى)14(ابنحفام27-

.المثتريف)91(حقام28-

شويد)16(.92-حمام

2/1163/،نفسهالمصلر

2/1163/،نفسهالمصدر

2/1163/،نفسهالمصدر

2/109/،نفسهالمصدر

2/1163/،نفسهالمصدر

2/1162/،نفهالمصدر

2/1162/،نفسهالمصدر

2/1163/،فضهالمصدر

مدينةتاربخ،عماكرابن

2/146/،نفحهالمصدر(

2/107/،نفسهالمصدر(

2/104/،نفسهلمصدرا(

2/104/،نفسهالمصلر(

2/146/،نفطالمصدر(

هـ2/16/،نفسهالمصدر(

2/147/،نفسهالمصدر(

.2/175،138،162/،دمشق

ا.

ا.

ا

ا.

.292،003صص،نفسهالمصلر،شذادابن،

،163.

277

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

43

44

45

.السئلم)1(حضام-

.الستلارتة)2(حقام-

.)3(العلويحضام-

.)"(القاضيحقام-

.القضاصين)3(حفام-

القصر)6(.حقام-

.القطيطة)7(حضام-

.القلانسين)هـ(حفام-

.)9(القلعةحضام-

.الئؤئؤة)15(حمام-

المطر!لن)11(.حضام-

.المنجنقي)12(حمام-

.1(التخاسين)دحفام-

مظكي)"1(.-حفام

15(قصزأبيابنحقام-

.)"ا(الذينئورحفام-

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

15

12

13

14

كها

16

نفسه،لمصدرا

نفسه،المصدر

نفسه،لمصدرا

نفسه،لمصدرا

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

عساكر،ابن(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

/2/1163.

/21/163.

/21/67،631.

/2/1162

/2/1162.

/2/1162.

.7،162؟،كا!2/1/

/2/1163.

/21/163.

.301،492ص،نفسهالمصدر،شذادابن،البريدينحفاممنوهو،2/1163/،

،/2/1163.

،/2/1164.

.792ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1163/،دمشقمدينةتاهـلخ

،/2/171،163.

،/2/1155.

.292ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/174،162/،
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حفا-46

حما-47

حئأ-48

حئأ-94

05-حما

51-حما

حقا-52

حضأ-53

حما-54

حضا-55

حفا-56

حضا-57

حضا-58

حفأ-95

06-حما

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

15

12

13

هـا

15

نفسه،المصلر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نفسه،المصدر

نف!ه،المصدر

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصلهر(

نفهالمصدر(

نفسهالمصدر(

نفسهالمصدر(

.ه!ثام)1(أبيابن

.)2(الهاشميين

،(.نصزأبي

.هـ(تميبئابن

.؟(توماس

الكلأس)د!(راحب

زكي)7(.ابن

.)8(صدقةابن

.)9(عيادةابن

.15(غصفور

.)11(العقيقيابن

.)12(القاسم

.)دا(فرقينابن

.القصر)4)(

)؟1(.فعينابن

/2/4163.

.2/1/014

/21/153.

/2/1164.

/2/1164.

/2/1164.

.16،/2/1

/21/164.

/2/1164.

،/21/164.

،/2/182.

.16،/2/1،

،/2/1164.

،/2/1164.

،/2/1164.
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مئحق)14(

والدف!العاقةالدؤلةذور

.1()الحكمردا-ا

.)2(لةلوكااارد-2

.الذيوان)3(-3

)4(الغوطةديوان-4

.السئجن)؟(-5

المطيق)6(اوالكتيق-6

.)7(القلعة-7

.)هـ(الخيلردا-8

.)"(العمارةاصطبل-9

.)15(الئطيحدار-15

الجديد)11(السئجن-11

)2

)3

)4

؟(

)6

)7

)8

)9

15

تاربخ،عساكرابن

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

21/،نفسهالمصدر

/2،نفسهالمصدر(

/2،نفسهالمصدر(

مدينة

/57،

/8؟ا

/913

/138

/25.

/78،

/25،

/77،

1/62

1/03

.21/158/،دثق

.59،148،274ص،نفسهالمصدر،شذادابن،أدا

،162.

.71،186؟،36

.121ص،نفسهالمصدر!شذادابن،74

.125ص،نفسهالمصدر،شذادابن

.201ص،نفسهالمصدر،شذادابن،135،156،دا5،

271.ص،نفسهالمصدر،شذادابن،1،153
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)1(المئتينأمدار-12

.2(العزيزدار-13

)3(الأطعمةدار-14

.الجوكار)هـ(دار-15

.21/02/،نفسهالمصدر(1)

.138ص،نفسهالمصدر،شذادابن)2(

.222ص،نفسهالمصدر،شذادابن)3(

.912ص،نفسهالمصلر،شذادابن)4(
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ضلحق)15(

والمنازلالفرى

.(1)ازرة-ا

.(2)وزاعلأا-2

.الآبار)3(بيت3-

.ثرماء)4(عين-4

.قابون)3(-5

.ت!ا)6(-كقر6

.شوستة)7(-كقر7

.طرميس)8(-8

.دارتا)،(-9

.)15(الربوة-15

.11(سطر)-11

.لمئتعليين)12(ا-21

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

183

15(

917

12(

.147،334ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/188/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.2/1144/،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن

.2/1301/،دمثقمدينةتاريجع،عساكرابن

.4135/،الئلدانمعجم،الحموييافوت

.4092/،نفسهالمصدر

.4468/،نفسهالمصدر

.131،153ص،نفسهالمصدر،شذادابن،4946/،الئلدانفعجم،الحموي

.432/،نفسهالمصدر،الحموي

،13،153ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1501،171،172،991/،دشقمدينةتاريخ،عساكرابن

بعدها.وما،7ص،0591،دمشق،دارئاتاريخ،الخولانيالجئارعبد،184،

،015،167ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/109،69،112،917/،دثقمدينةتاريخ،عساكرابن(

،181،،503،903.333

.014،121،023ص،نفسهالمصدر،شدادابن،2/1144/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن(

.2/139،143/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن(
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86،

)2(

)3(

)4(

)ك!(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

)؟ا

-13

-14

-15

كاا-

-17

-18

-91

-02

-21

22-

23-

24-

25-

26-

27-

الفوطة)1(.

.يا)2(فذا

الغراديببى)3(

.سرزة

)؟(

ربدين.

.6(حمورئة

)7(.

حرشيا.

.ظيرة)8(

.)9(لعئادتةا

.)15(لبلاطا

)11(صص

سوا

.جرمانا)12(

1()دلم

جولر

.القطائع)14(

ء-)؟1(-

لينيه

44،،13ص،نفسهالمصدر،شدادابن،241،99،116،142،165/،دمثقمدينةتاريخ،عساكرابن

172،927،503.

.181،142//2/،رثقمدينةتاريخ،عساكرابن

.135،136،183ص،نفطالمصدر،شذادابن،2/102،186،111،144/،نفسهالمصدر

.ذ014،172،03ص،نفسهالمصدر،شذادابن،99،001،101،121!2/183/،نفسهالمصدر

.3015/،الئلدانئعجم،الحموي

.2603/،نفسهالممدر

.2242/،الئلدانئعجم،الحموي،2/183،126/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.434/،الئلدانمعجم،الحموي

.175/،نفسهالمصدر

.1477/،نفسهالمصدر(

.4521/،نفسهالممدر(

.2912/،نفسهالمصدر(

.2136/،نفسهالمصدر(

.2301،143/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن(

.152ص،نفسهالممدر،شذادابن(
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28

92

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

.1()لمرةا-

.2()المصصئة-

.3()طرميس-

.4(شعيا)-

)3(صصبر
رملكا.-

،)6(

.يزمراند-

.لمتطؤر)7(ا-

.)8(سطوا-

والضغرىالكبرىاللؤئوة-

.()15لراهبا-

.(11)لمرجا-

.)12(الأشعريمرج-

.)13(الأبياتليت-

.الرعراية)14(-

.الحارثئة)15(-

)9(

.1،321،181،203،132،033د31،33،0،نفسهلمصدرا

.2/183/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.343ص،نفسهالمصدر،شذادابن،4232/،الئلدانئعجم،الحموي

.3226/،نفسهالمصلر،الحموي

.268،163ص،نفسهالمصدر،شذادابن،3015/،نفسهالمصدر،الحموي،زتفكانأو

.63،282ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2533/،الئلدانئعجم،الحموي

.143،124ص،نفسهالمصلر،شذادابن،2/1283/،رصثمقمدينةتارلخ،عساكرابن

.1/1142/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن

.243ص،دمشقغوطة،عليكردئخئد،2/1144/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن

.2/1143/،نفسهالمصدر(

.244ص،دمشقغوطة،عليكردئخئد،88322/ص،نفسهالمصدر،شدادابن(

الحديد.بابمرجكذلكوئسثى،14فىص،نفسهالمصدر،شذادابن(

.143ص،نفسهالمصدر،شدادابن(

.162ص،نفسهالمصدر،شدادابن(

.162،نفسهالمصدر(
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مفحق)16(

الكنائس

ئولص)1(.كنيسة

.العتاد)2(كنيسة

اليفود)"(.كنيسة

)4(

.درةبنحميد.-

.ئوما)9(كنيسة

دارالباليخ)"(أوالفاكهةشوقكنيسة

المجلا!)7(.بنيداركنيسة

-)!(
.زرتا!بنداركنيسة

.مريحا)و(أودمشقكنيسة

.-)15(

مريم--

.المصلبة)11(كنيسة-

المقلاط)12(.كنيسة-

.82ص،نفسهالمصلر،شذادابن،131/،2/175،922/،دمشقمدينةتارلخ،عساكرابن)1(

.272،272ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1013،132/،نفسهالمصدر)2(

.401،27،273ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1263،912،131،91/،نفسهالمصدر)3(

.55،272،173ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/134،013/،نفسهالمصدر)4(

.03،31،33ص،نفسهالمصدر،شدادابن،0441/،2921/،نفسهالمصدر)ل!(

.2/1912،03،1/،نفسهالمصدر)6(

.2/1912،131/،نفسهالمصدر)7(

.2/1013،131/،نفسهالمصدر)8(

.56،631،266،272ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1126،127،128،912،013/،نفسهالمصدر)9(

474.

.،2/1013،13/،دمشقمدينةتاريخ،عساكرابن،ئوحاأيضآوئسفى)15(

.55،801ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/124،39،912،131،163،165/،نضطالمصدر11()

.273ص،نفسهالمصدر،شذآدابن،131،132،أو2/124،65،6/،نفسهالمصدر()12
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43-

44-

45-

46-

47-

48-

94-

-05

الش!قاشة.

.الذولعية)1(

.اعربيل)2(

)3(-

كيه.د

.الغضرونئة)4(

.الصئفوانئة)فى(

)6(

دمشقء

الفقية.

.234ص،نفسهالمصدر(1)

.6،1ص،نفسهالمصلر2()

.641،نف!هالمصلر3()

.2د8ص،نفسهلمصدرا،عليكردئخئد،21صؤ،نضهالمصدر"()

.218ص،نفهالمصدر،ضدادابن،2/182/،دمشقمدينةتاريخ،عاكرابن)5(

.218ص،نفطالمصلر،شدادابن،دمقصفاءاو)6(
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)47(فلحق

لاديرةا

.)1(أوفىأبيدير-

)2

)3

)4

كاأ

)7

)8

)9

15

.قطر)2(بنيخرجةدير-

)ر(.الحورانيدير-

التصارى)4(الرهباندير-

.الستروري)3(دير-

.)ل!(سمعاندير-

.)7(شعباندير-

.العتاس)هـ(أبيدير-

.)،(فراندير-

)15(

يربلىجمماادير-ا

(11)

مجيلدير-أ

2/1142/،نفسهالمصدر

21/146/،نفسهالمصدر

2/1928/،نفسهالمصلر

.2/187/،نفسهالمصدر

،21/83/،نفسهالمصدر

.2/142/،نفسهالمصلر

،21/86/،نفسهالمصدر

،2/188/،نفسهالمصدر

،21/41/،نفسهالمصلر

نفسهالمصدر،شذادابن(

.163ص،نفسهالمصدر(

،148،013.

.اههص،نفسهالمصدر،ثمذادابن،

.913ص،نفسهالمصدر،شذادابن

.144ص،نفسهالمصدر،شذادابن

.148ص،نفسهالمصدر،شذادابن

.63،282،283،286،336ص،نفسهالمصدر،شذادابن،401،166،172

.161صص،
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-13

-14

-15

-16

-17

-18

-91

-02

)1(-
نصر..-بني

.اليعقودئيق)2(كنيسة

.القلانسئين)3(كنيسة

.)4(الجبنشوقكنيسة

قطيظار)3(.بنيكنيسة

)6(حكيمابيواراينكنيسة

.الرآحب)7(كنيسة

.)هـ(الغوطةكنائس

.2/1271/،نفسهالمصدر(1)

؟27.،271272،،11ص،نفسهالمصدر،شذادابن،2/1،06912،013/،نفسهالمصدر)2(

.21/17،23،013/،نفسهالمصدر)3(

.02/124/،نفسهالمصدر)4(

.2/1912،013/،نفسهالمصدر)5(

.2/1013،132/،نفسهالمصدر)6(

.2/141/،رمقمدينةتارلخ،عساكرابن)7(

.2/102،41/،نفسهالمصدر)8(
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.ئطرش)1(دير-12

.ئوئص)2(دير-13

الحجر)3(دير-41

(4صلبيا)دير-51

.287ص،نفسهالمصدر(1)

.287ص،نفسهالمصدر2()

.287ص،نفسهالمصدر3()

.277،278،927ص،نفسهالمصدر،شذادابن،الشتائحةديرأو،الوليدبنخالدديرهـئسضى)4(
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-

----

-
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)8،()1(فلحق

!اإلمأت/ب!بربرء.(إ!ه!ا +ز*--،!
إبرث!ح/لم

براءثو.--!لم،-حكل.بم

هـلمدص.ءبرفم%/3

صبر؟ص"ئميم/*لم،!لولم

3!!صر

لمضصنجلأ

/تبى"3؟!--

لم!06!لاعه*تع!--

ظلملأ!!!!

لأ.!يأ*!.*.--

ثا،9*ف!!!1!3

!إااث!.ة

.ن!.!هثاب

ح!ج!؟

-!بما*ا!

!!*!%آبخأ

!!..!
"*.36!ص!

..-صهلمل!اى

ا6.-،

*طي

3

3".في

+؟31!

3قي

.*بإشارةالباحث)ضافةمع،دمشقمدينةتارلخ،المنخدالذينصلاح(1)

192

إ)أ-كضجبصص.

:.!فح!+حمبم/!!.

!?!!
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)91()1(ملحق

ا
ا،!بما.31%6

!3؟،/(ء3لماي*/3،ياأ7"يأآ،إا*اأاتما!%+؟أ.،تؤ.األملمقطأ"/لمأ+ردي6آ؟أ
-\.!-.//أ!"*ةا.ص/.،إبزلمأ+لم!.!.أا"؟إ.اء-!.ا

يا31.،في!.*.*.إ.ا+ا.*.ا--:ا1،.3ا!116اإ

7إ"11!.*،*.-سه.آ+"1؟+3
*.!111أ- طا*-به!"9بر-ا!.!9

.،.-؟،!6أار-؟ء203،لأأ9/.5+3!ء

09!00،،+ا-لم9.؟ثم-*//.ربرلم.غما-ول-.-.-.،،("ء.،؟،

\.ءص.ء."لمسص

ثلأ؟لم.لمية*3*--*%سث!؟?!،،،.ا%إء.!-!لميربمنجيائاص
*.*ول\،.3،*.لم1ذلم"!هبههـ/!2حرخ!*.لمحص!.9أ3ءس(.،ا!

6//131!ا011ي!3.*-.+---*

.ر1

أ.

.يا!!!؟!جم!!ا،اأ-آ)ص!كا؟لم!يمار!ءبهه-أ-

!ا!أء..،ء--،-.-،001--اصءث.316

لمالا.،ص-.أ.."لم

5+،"،أ"ء\6!في،،إ"-أت-...ءا!.*%!ل!لمب!بر

.،+:!.*ا-61)ء00
ة--.طاءدئاة!*

ير!!.زأ%!*:ءجمبم!بماصص!إحى،لم،9!-؟.!أ.إبر-.-إ

!3-ير،ىء،!ء--*.!ت-ص-.-"!!7.
.ث!".ت-!.!

؟ثةأى.-.-1!!م-أ6زرصهآ"ررنج!..9ا!لمنرلم!1.ا

/؟.ء.\ط!لم"،؟،%!-ص---!"يهد!؟"ئإج!

،:..ا.د?*-*-.

،!31،!:..،.ء!.

"؟،ث!أاء،،..
9""

+ا..*ا!"*حربرأ-.-..

.ء.ميطلأ.حا\!!ا

ن!!1!4!1أ"ء"ص.،؟بخفي.-+
115أأ،61وص.؟//أا!ضرظ
ل!-

.-.؟.برفيأث!

دمثق.غوطة،عليكردفخئد،الباحثإضافةمع،دشق،العربيالعلميالمجمععن()1
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-!ض-افئ-+.

بر--.كامم!

*دفى+؟؟

ث!،لى!ء--.

ص!صلاع!.
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ضلحق)02(

الشئاملبلادالفاطميالحكمأواخرحتىدمشقمدينةفيالفمرانيالتوسئع

وتطورها)1(القديمةثعشقأحياء)1(شكل

!!ص!صبرط!ر!لمجترسن!1جمشالبت.-.

!ص/!!يخ!لمحىلمحرابز!لمزض!لاست1

!ر.!!2لرلملر!لحضت-تش!
صص!"!!امفصشمرصص
!،،!بربه!هقيل!رسسرب-شا صبهصى1فيصيمتص/!"حكل*لر!رئي!ا-تس!ا

\برح!00هطلممصربض!اليرحص همير!-صتا!آآلذتا

سلرحص-.اهـلبر-عحشهاا

----لط-
1!ز،1سس!

!صحير!بصرطك!تلحت!هتماتماءملخ!!

!ص!جصي

--حالمح!!!،لت! لثر،اشاص-مى-لنهعا؟

سضفىب/ --شت-البرب
ا+مرص!لرتش!لحرص!ضنتغ!

!ماساالهلفف

.ص-صحمه،بهت

صصسم!الم!ر!برور،

!!ير
ف!صمابه!!ممخفث!

لر/!

!و!//كبملم/لم/يم

سرلحتتا!ر//لشد!ممزا

الجابي.بسامعن،العمرانيالئوس!ع،خربسات،المصدر1()
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01--يمات؟ش--!مم!!أ!ا.فوك!؟*6
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)24(ملحق

العمراني.التؤشع،خريسات،الشورداخلدمشقوحاراتأحياء

!ثا؟ا--اااجممتب!آخ!-خض-حشا.-ئم!/تحسث!!!!ا،)--"-11ا!-اا
-.-------.-2----..-.-.:---5ل!!فيلاطكإلمانر!11

ر-1*-1!أ.!-011أ11ءأء!

-".؟.9-،01!ا(*أ.!!+.دا

."اد71ب"أ،،--

بم!--يا،لأثض"!--ءوللم...أ-خ:/13*،!حلا6لأأا+ع)!

-لأ*-،ااالم0-!!ااثلا!لأث!ح!إ*

ر6.-:ج!!!نر!برصك-ام!ى11.؟ة.409-ا6
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)22(مفحق

.)1(ال!مئؤروداخلهخارجدصشقأحياء!وبؤاباتأبواب

دشق.أبواب،الئتهابىفتيبة1()

992

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


2.؟،.-.،-،!-،

http://www.al-maktabeh.com



)+(23()الملحق

ال!ثئامدمشق،سؤفاجيه

الحاراتإحدىمخط!..الرسم

العافة.بالجادةلهااتصاللابيوت:ول

.الدخلاتبعصقفيمداخلهاولكنالعافةالجادةعلىواجهةلهابيوت:!

.6991،دمشق،الئقافةوزارة،الشئهاليقتيبما.د،الئاريخ!ةواحداثهادمشققلعةأبواب)+(
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)23()ء(الملحقتابع

ابلص!

-!!ق-وير!

.خ!ى-ت=صى-كأ\

ءنىتمى

ضردعتامردثت

!!!!ض

!ض

ضردطت

المثتامدمشقشوفاجيه،

القلعة"فيالاشواقتكون"اكأسواقتكون

.6991،دشق،الئقافةوزارة،ال!ثئهابيقة.د،التاريخئةوأحدائهاد!ثققلعةأبواب)5(
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)24()0(ائلحق

،آ.آ!

ت!ا

أ

+.،...+د!شنن.ء..-.ا...-ةأ!
81!ء!عح

!ةي!

.هـ.+لم.5..تإ.أيرإةكأ"إ%)أ."

+..ا"4.-

د3*ح!.ول

ر.!.:*..!-جابغةب!ةلدأ،ة
،++.-6؟1م

،تإ

..----..افىحبماءت:في

ث!أ-01لمأ.
بد:

بم-01

.!إ"-.ءج!

16!ا؟!ط

..أ!+آ.

!أ1.6

إ

.6991،دمشق،الئقافةوزارة،المثئهابيقتيبة.د،الئارلخئةوأحداثهادمسققلعةأبواب)+(
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)24().(ائلحقتابع

!-!
--(
-ول-
ن-ر!

ثل!6

برفى

*

كر*!ها-+/سبهم

.خ!2لي

ر!!

4،01هأإل!"!طلأ+لم*ر!

-!ة8ء3

*36؟اللأ!!!م6ط!!)"د

سم!-طآ5ولا-!هول!ةة!*

يا؟!إ!لمحطم!-!
-ك!-6-،!قبنلبر

بترأ!ل"ذ!
لا*!ا3أ!!

هـ.!!!
%!!-لا.
!!-.!!!

3!+أ6!!

.6991،دمشق،الثقافةوزارة،ال!ثئهابيقتيبة.د،الئاريخئةوأحداثهادمشققلعةب)+(أبوا
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).()25(ا!ق

!!

-

ث!!ت!ا..!اح!!!لالأ"!ع+،!!!ءأ!أ.!ا

!-"!!

إإيا!5!طه4

ح!في

7!أكللا!++كاذ-!ه
!!أ!حا-إ!3لم

51أة،ةأ-!

!!

؟!

-!-+

.69،1،دمضق،الئقافةوزارة،الصئهابيقتيبما.د،الئاريخ!ةوأحداثهادمشققلعةأبواب)،(
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)8()25(ائلحقتابع

!.ي!

!لايا3"!4!
!.!!-!

5!ط؟11

3!كاء

!!ا!بر!.

يا!!.-!ه"!كاكألا!"61

3!-س!9لط

يا؟611أكاإهث!..؟ة

!اك!

514!!.آ
!!!أ؟+

!

.6991،دمشق،الثقافةوزارة،المثتهابيقتيبة.د،الئارلخيةوأحداثهادممثققلعةأبواب)5(
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)26(افلحق

البزوربةجادة

)!(ايكوشاربتصرفعنالذيندؤرحقامفخط!

.)07ص،كيالمنير،الدمشقيةالحمامات)+(
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ة+يم--،ء--!لأ.-كاءقيآ:ع.!--ث-،+/ء3"
3!ء،4--!.*!بر--،د-----7!---إ+،ءير

!!!(-الا2-ءج:-!!يننضسء!ب.ظ-لا،ص03تت،-ت---)في؟في.-!*-..!-

01-صلاس!-خ..ص!!3س!!--وء-لاء*صلم!م--

-أ!رت-يخكم-ا---1؟ءكا.--+؟كالا2

.ء،ئه!ج!.:بر!كا
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)،(27()ائلحق

!صصزا

الة!

ءبهـتر-غتج،

ولأص

-!!يرض?ر.ا،.سثهصك!،

*ثيئ
ل!!ا

النغال

4ءص.،فيلما
ةتمةبهم)ا

!ا--ب!مس!أ،قي،ص!

ث!بهيم،
3-ء-!ءث.كا/يهةر13:برير

.؟تةبر-بكأدس.؟و!؟،!

ربلجواا

اف؟-،

ا/إ،

ث!لم،أ،

ا-!أإالمبرنم7!

كا!ثابر/.7

أشثن

يهم41

/إ%ألم

!/!!.صء!..:ش.آ!!أ

.رشديرشيدصئبحي،الغقلئةالملابس)8(
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)28(ائملحق

)+(الطلخياللمسرحصئورة

ييماا"

؟

"الت

!حه

تجت

.رانيالابن،دافيالابنوتمثيلاتالظلخيال).(
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).(+ماثلابهرح!يمافي6ترام،براا!+م.

؟حبهى3كميتنماث!)،(
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جعلمراوادرلمصاا

:لمخطوطاتا:ؤلأأ

:1(175)0371/الثههبةالحسينبنعليالقاسمأبو،عساكرابن

.17(9/)801/زقمتحت،الئخف،المؤمنينأميربمكتبةمخطوط،دمشقمدينةتاريخ-أ

الله:خيرياسين،الغمري

المتحفمكبةمخطوطةعنفصؤرة)مايكروفيلم(رقيقة،الأخبارأفرادفيالأخبارروضة-2

.1318زقمتحت،العراقيالعلميالمجفعنسخة،(البريطاني

:9134(هـ/974)تيحيىبناحمدالعئاسابوالذينشهاب،الغمرياللهفضلابن

،استنبولفيالسئليمانيةمكتةعن)مايكروفيلم(رقيقة،الأمصارممالكفيالأبصار3-مسالئا

092.003/برفمالعراقيالعلميالمجمعئسخة

:مجهولفؤفف

العلميالمجمعنسخة،البريطانيالمتحفمكتبةعنئصؤرة)مايكروفيلم(رقيقة،-كنزالأخبار4

الئاني:القسم،1218زقمتحتالعراقي

.مجهولمؤلف

.690162/زقمتحت،للمخطوطاتصذامبمركزرقيقة،كنزالأخبار-5

لمطبوعة:المصادرا-:ثانيأ

الكريم.الفر،ن

:(ام085446!/)تالفتحبنأحمدبنئخضدالذينشهاب،الأبشيهي

.ت،ب،مصرطبعةوكذلك،8691،بغداد،أوفستمطبعة،فستظرففنكلفيالمستطرف-ا

:(ام233هـ/063)ت،الشتيبانيفخقدبنعليالذينعر،الأثيرابن

صادر،دارطبعةوكذلكأ!،7891993/،تيروت،الفكردار،التاريخفيالكامل-2

ا!.ك!659138/

ا!.383ام/639مصر،طليماتالقادرعبدتحقيق،الأتابكتةالذولةفيالباهرالتارلخ3-

الضفا:أخوان

.5791،تيروت،صادردار،الصتفاأخوانرسائل-4
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:(ام325هـ/726)تزمربنأحمد،الأربلي

دمشق،،الذقانأحمدفخغدتحقيق،وحضاماتهاوجوامعهاوريطهادمشقمدارس-5

ا!.367ام/479

:(ام529ثه/4)تافخضدبنإبراهيم،الأصطخري

.ت،بتيروت،للملاييندارالعلم،العالعبدجابرفخفدتحقيق،والممالكالمسالك6-

:م(669وو/56)تالحسنبنعليالفرجابو،الأصفهاني

ا!.704ام/869،أط،والئوزيعوالثشرللالباعةالفكردار،الأغاني7-

:(ام795002!/)تفخمدبنفخمداللهعبدأبيالذينعماد،الأصفهاني

.ت،ت،القاهرة،محمودفخغدتحقيق،الفدسيالفتحفيالقسيالفتح-8

أ!.376أم/559دمشق،فيصلشكريتحقيق،العصروجريدةالقصرخريدة-9

:ام(668027!/)تالقاسمبنأحمدالعئاسابنالذينفوفق،أضيبعةأبيابن

.ت،ب،تيروت،رضانزارتحقيق،الأطئاءطبقاتفيالأنباءغئون-15

:أم(039524!/)تالمصريالحنفيالاسبنفخقد،إياسابن

ا!.311،ام398مصر،ئولاق،أط،الذفوروقائعفيالرفوربدائع-11

:(م256986/)تالمغيرةبنإبراهبمبنإسماعيلبنفخفداللهعبدابو،الئخاري

أ!.804ام/879،تيروت،طا،الشتفاعيقاسمتحقيق،الئخاريصحيح-12

:(الميلاديعشرالخامس/الهجريالتاسعالقرنغلماء)منالذمشقيفخضدأبوالبقاء،البدري

ا!.341ام/229،القاهرة،الشئاممحاسنفيالأنامئزهة-13

:(ام977377!/)تإبراهيمبناللهعبدأبو،بالوطةابن

أهـ.384أم/649،تبروت،بالوطةابنرحلة-14

:أم(973338!/)تالحقعبدبنالمؤمنعبدالدئنصفي،البغدادي

،تيروت،طا،البجاويئخمدعليتحقيق،والبقاعالأمكنةأسصاءفيالاطلاعمراصد-15

أ!.374ام/349

:(ام487490!/)تالعزيزعبدبناللهعبدغيدابو،البكري

دا!.67ام/479،القاهرة،الستفائصطفىتحقيق،استعجممافعجم-16

:م(927298!/)تجابربنيحيىبنأحمد،البلاذري

.ا!804ام/879،تيروت،اط،ال!تاعوعمرالكتاعأنيساللهعبدتحقيق،البلدانفتوح-17
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:أم(643245!/)تئخمدبنعليأبوالفتحالذينقوام،البنداري

.ا!004ام/979،مصر،التبراويفتحئةتحقيق،الشتاقيالبرقسنا-18

:(م6966912!/)تاللهعبدبنحئاديبنسعيدبنئخفد،الئوصيري

أهـ.376أم/559،مصر،أ!،الكيلانيسئدئخقدتحقيق،الذيوان-91

:ام(441480!/)تأحمدبنفخثد،البيروني

ا!.342ام/239،لامبركساجودإدواردتحقيق،الخاليةوالفرونالباقيةالآثار-02

:(م298هـ/927)تسئورةبنعيسىبنعيسىأبو،الترمذي

.ت،ب،الإسلامتة()المكتبةشاكرفخقداحمدتحقيق،الترمذيشننوفوالضححالجامع-21

:أم(173هـ/956)تالأندلسيالتطيليئونهبنبنيامين،التطيلي

.13650ام/459،تيروت،طا،حذادعزراترجمة،بنيامينرحلة-22

:أم(874946!/)تالأتابكيئوشفالمحاسنأبوالذينجمال،برديتغريابن

.ت،ب،العاقةالمصرئةالمؤشسة،والقاهرةمصرففوكفيالراهرةالنخوم-23

:م(499ثه/84)تفخمدبنعلىالقاسمأبيبنالمحسنعليأبو،التتوخي

ا!.993أم/789،تيروت،المثئالجيعثودبعناية،الشئذةبعدالفرج-24

:م(868هـ/255)تبحربنغضروغثمانأبو،الجاحظ

ا!.893ام/779القاهرةطبعةوكذلك،ت،ت،مصر،الجاويطهتحقيق،الئخلاء-25

أ!.604أم/839،القاهرة،5ط،هارونالسئلامعبدتحقيق،والئبيينالبيان-26

أهـ.4891368/،القاهرة،الحيوان-27

ا!.6491384/،القاهرة،هارونالسئلامعبدبعناية،الئركمناقبفيرسائل-28

:(ام614217!/)تالكنانيأحمدبنفخقدالحسنابو،خبيرابن

ا!.375ام/559طبعةا!/384أم/649،تيروت،خبيرابنرحلة-92

:(ام002هـ/795)تفخفدبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو،الخوزيابن

.أم358أبادحيدرطبعة،5991،بغداد،والأممالمفوكتاريخفيالمنتظم-03

:ام(852448!/)تعليبنأحمد،حجرالعسقلانيابن

ا!.325ام/709وطبعةا!،938أم/969،الرينيفخقدتحقيق،الضحابةتمييزفيالإصابة31-

.ت،بجادالحقسيئدفخقدتحقيق،الثامنةالمئةأعيانيخاالكامنة32-الذرر

:(ام296اهـ/401)تالحسنبنفخقد،العامليالحر

.63911385/،بغداد،أط،الخسينيئخقدالسمدتحقيق،الأملامل-34
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:(ام228هـ/626)تالرومياللهعبدبنياقوتالثهعبدأبوالذينشهاب،الحموي

أ!.376ام/369،تيروت،الئلدانفعجم-35

.ت،ب،تيروت،الأدباءفعجم36-

.8791،تيروت،طاالتسبجمهرةكتابمنالمقتضب

:ام(678أ!/)980عبدالحقبنالعصادابن،الحنبلي

.ت،ب،تيروت،؟قمتقنأخبارفيالذهبشذرات37-

:م(979ث!/67)تعليبنفخمدأبوالحسن،حوقلابن

.ا!367ام/369،تيروت،الأرضضورة-38

:(ام004955!/)تالعئاسبنفخئدبنعلي،الثوحيديحئانأبو

.ت،ب،تيروت،الحياةمكتبة،واثؤانسةالإمتاع93-

.وا649184/،دمشق،الكيلانيتحقيق،والذخائرالبصائر-04

ناصر:،خسرو

اهـ.404ام/839،تيروت،خشئابيحىترجمة،سفرنامة-41

:ام(658ا!/960)تئخقدبنأحمدالذينشهاب،الخفاجي

ا!.282ام/865،الوفابئةالمطبعة،اثنعمعبدفخضدتحقيق،الغليلشفاء-42

:م(8081345!/)تالمغرليفخفدبنالرحمنعبد،خلدونابن

ا!.378ام/589،العربىالكتابدار،والخبرالمبتدأوديوانالعتر-43

.ت،ب،الئجارئةالمكضبة،المقذمة

:(ام681282!/)ت،محمدبنأحمدالذينشمسالعئاسأبو،خلكانابن

،تيروت،الحميدعبدالذئنفحييفخفدتحقيق،الرقانابناءوأنباءالأعيانوفيات-44

اهـ.938أم/969،تيروت،عئاسإحسانتحقيقوكذلك،اوو368ام/489

:(أم616921!/)تالمقريزيعليبنالس!دعبدبنناصر،الخوارزمي

.ت،ب،تيروت،المعربترتيبفيالمغرب-45

:(ام076358!/)تدانيالبناللهعبدالذينشمس،دانيالابن

اهـ.ؤ83ام/639مصر،حمادةابراهيمتحقيق،دانيالابنوتمئيلياتالظلخيال-46

:(ام076334!/)تأيبكبناللهعبدبكرابي،الذواداري

.الفتاحعبدسعيدتحقيقالفرر،وجامع-كنزالذرر47
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:(ام808345!/)تالذينكمال،الذئيري

.ت،ب،القاهرة،حجازيمطبعة...الكبرىالحيوانحياة-48

:أم(347هـ/748)تأحمدبنفخمدالذينشمساللهعبدابو،الذهبي

ا!.365أم/459،أبادحيدر،2ط،الإسلامدول94-

اهـ.386أم/669الكويت،المنخدالذينصلاحتحقيق،عترقنخبرفيالعتر-05

:أم(666267!/)تالقادرعبدبنبكرأبيبنفخضد،الرازي

اهـ.204ام/819،تيروت،العربيالكتابدار،الضحاحئختار-51

:(ام372هـ/774)ترافعبنوحمدالمعاليأبو،رافعابن

ا!.304أم/829،الموصلمطبة،7291،تيروت،طا،عتاسمهديصالحتحقيق،52-الوفئات

ئختد:بنعليأبوالحسن،الربعي

-0137ام/529-0591دمشق،المنخدالذينصلاحتحقيق،ودمشقالشتامفضائلئجحل-53

ا!.37

:ام(097أ!/502)فرتضىبنفخضد،الرتيدي

.ام6691،869،تيروت،العروستاج-54

دمشق،المنخدالذينصلاحتحقيق،ائوببنيئفوكذكرف!الفثوبترويح-55

ا!.938ام/69

:ام(376هـ/)674التجبابنعلي،الستاعيابن

ا!.373ام/539،بغداد،جوادئصطفىتحقيق،ال!ي!روغئونالمختصرالجامع-56

:(ام634257!/)تأوغليقزبنئوشفاثظفرأبو،الجوزيابنسبط

اهـ.5191371/،أبادحيدر،الهند،الأعيانتاريخفيالرمانمرمة-57

(:ام936هـ/771)عليبنالوقابعبدبنالذينفوفق،الست!بكي

.ت،بالقاهرة،أط،فخضدمحمودفخمدالفئاحعبد:تح،الكبرىالشئافعئةطبقات-58

.أد489168/،القاهرة،ومخرون،التخارعليئخضدتحقيق،التقموفبيدالتعمفعيد-95

:(ام309794!/)ت،ئحفدبنالرحمنعبدبنئخفد،الستخاوي

.ت،ب،القاهرة،المفوكذيلفيالمسبوكالثبر06-

أ!.3491353/،القاهرة،التاسعالقرنلأهلاللأمعالضوء-61

:(ام665266!/)تالأنددسياللغويإسماعيلبنأبوالمحسن،سيدهابن

.ت،ب،تيروت،الئجارقيالمكتب،المخضص-62
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(:أم505هـ/119)تالمثئافعيالكمالبنالرخمنعبدالذينجلال،الستيوطي

.ت،ب،مصر،والقاهرةمصرفئوكفيضرةالمطخسن-63

:(أم665216!/)تالذمشقيالمقدسيإسماعيلبنالرحمنعبدالذينشهاب،شامةأبو

طبعةوكذلك،ام569،القاهرة،أحصدحلميئخقدتحقيق،الذولتينأخبارفيالروضتين-64

ا!.382ام/629

أ!.412ام/199دمشق،البسيونيأحمدتحقيق،الذولتينأخبارفيالروضتينغئونكاى5

زاهدفخفدتحقيق،الروضتينعلىبالذيلالمعروف،والستابعالسثادسالقرتينتراجم-66

.أ!7491493/،تيروت،2ط،الكوثري

:أم(764362!/)تشاكربنفخضد،الكتبيشاكرابن

،02()ج08911014/،بغداد،المنعمعدونبيلةالستامرفيصل.دتحقيق،الئواريخغئون-67

.41()ج84915014/،بغدادطبعةوكذلك

:(أم684285!/)تإبراهيمبنعليبنفخفد،شذادابن

اهـ.376ام/569،دمشق،الذقانساميتحقيق،والجزيرةالثئامأمراءذكرفيالخطيرةالأع!ق-68

:(أم2د6324!/)تالأسديرافعبنئوشفالمحاسنأبو،شذادابن

طبعةوكذلكهـ،6291/،القاهرة،الشئئالالذينجمالتحقيق،الذينصلاحسيرة-07

ا!.384ام/649

:أم(222هـ/062)تالمؤمنعبدبنأحمد،ال!ثئرليني

ا!.377،أم539،مصر،3ط،الحليمعبدفخفدتحقيق،الحرلريمقاماتشرح-71

:ام(548153/)تأحمدبكرأبيبنالكريمعبدبنئخضد،المثتهرستاني

دا!.679187/،مصر،الكيلانيسئدفخفدتحقيق،والتخلالملل-72

:ام(326هـ/727)تالذمشقيبكرأبيبنفخقدالذينشمس،الربوةشيخ

اهـ.282ام/865،ئورغئطرس،والبحرالبرعجائبفيالذهرئحفة-73

:(ام958391!/)تنصربنالرحمنعبد،ال!ثتيرزي

أ!.366ام/469،تيروت،العرينيالبازالسمدتحقيق،الخسبةطلبفيالرتبةنهاية-74

:(أم448560!/)تهلالبنالحسنأبو،الضابي

ا!.384ام/649،بغداد،عؤادميخائيلتحقيق،الخلافةداررشوم-75

:(ام764363!/)تأيبكبنخليلالذينصلاح،الضفدي

أهـ.404ام/839،تيروت،2،المنخدالذينصلاحتحقيق،الإسلامفيالشئامأمراء-76
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:(ام725325!/)تاللهفضل،الضقاعي

أهـ.493ام/749،تيروت،سويلةجاكلتتحقيق،الأعيانوفياتتالي-77

:(أم62!/القرن)تالفضلبننصرأبوالدينرضيئ،الطبرسي

.ت،ب،تيروت،الأخلاقمكارم-78

:(أم229اث!/)5جريربنئحفد،الطبري

أ!.004أم/979القاهرة،إبراهيمالفضلأبوئخفدتحقيق،والمفوكالرشلتاريخ-97

أم(:539346!/)تالضالحيطولونبنفخفد،طولونابن

ا!.936ام/949دمشق،الذفانأحمدبنفخمد،الضالحئةتاريخفيالجوهريةالقلائد-08

ا!.404ام/839دمشق،اط،أباظةنزارتحقيق،الولائمفيقيلفيماالخواتمفم!-81

دمشق،،المنخدالذينصلاحتحقيق،الشتام(وليقنفيالبسئام)الثغردمشقفضاة-82

ا!.376ام/569

:(ام873467!/)تشاهينبنخليلالذينعر،الظاهري

أ!.312أم/498،بارش!،الممالككشفزيدة-83

ئوشف:بنفخضد،العامري

.اؤ81ا/و61،القاهرة،غراببعناية،الإسلامبمناقبالإعلام-84

:م(902824!/)تاثثتىبنفعمر،غبيدةأبو

بالأوفست.بغدادوطبعة،70911325/ليدن،والفرزدقجريرنقائض-85

:أم(066261!/)تالثههبةبنبنءأحمدغمرالذينكمال،العديمابن

أهـ.د79ام/769،أنقرة،سويمعليتحقيق،حلبتاريخفيالطلببغية-86

اهـ.388ام/689،دمشق،الفرنسيالمعهد،الذقانساميتحقيق،حلبتاريخفيالطلب87-زيدة

الكيب،ودرتةمحجوبشليمانتحقيق،والاليبالكيباتذكرفيالحبيبالىالوصلة88-

ا!.904ام/889،حلب

:أم(571175!/)ت،اللههبةالحسنبنعليأبوالقاسم،عساكرابن

.54911374/،دمشق،المنخدالذينصلاحتحقيق،دمشقمدينةتاريخ-98

:ام(273هـ/672)تالياسبنالعميدخرجيسالمكين،العميدابن

أهـ.378أم/589،دمشق،الفرنسيالمعهد،الأيولئينأخبار-59

:(ام855451!/)تمحمودبدرالذين،العيني

ا!.382أم/629مصر،أرنستهانستحقيق،الظاهرالملكسيرةفيالراخرالروض-19
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:أم(505111!/)تفخفدبنفخمدحامدابو،الغزالي

فيالأسفارحملعلىالمغنيوبذيلها!،704ام/869،تيروت،طا،الذينغفومإحياء-29

العراقي.الرحيملعبد،الأسفار

البهاني:اللهعبدبنالذينعلاء،الغزولي

اهـ.003-9912ام/882-1881،الوطنمطبعة،أط،السئرورمنازلفيالئذورمطالع39-

:(أم004هـ/308)تعليبنالعئاسبنإسماعيلالذينعماد،الغسئاني

عبدمحمودشاكرتحقيق،واثفوكالخلفاءطبقاتفيالمحكوكوالجوهرالمسبوكالعسجد-49

.ا!593ام/759،بغداد،المنعم

:(م049هـ/932)تفخقدبنفخفدنصرأبو،الفارابي

ا!.193ام/079تيروت،مهديفحسنبعناية،الخروف-59

:(ام331هـ/732)تإسماعيلالذينعصادالمؤئدالملك،أبوالفداء

أهـ.803ام/098،بارش!،الئلدانتقويم-69

.ت،ب،تيروتطبعة،ا!325ام/7!،مصر،الخسينيةالمطبعة،الشثرأخبارفيالمختصر-79

:ام(708404!/)تالرحيمعبدبنفخفدناصرالذين،الفراتابن

دا!.9698،أم/،البصرة،الشئفاعئخمدتحقيق،الفراتابنتاهـلخ-89

:(امو74594!/)ت،يحىبنأحمدالذينشهاب،الغمرياللهفضلابن

أ!.704ام/869تيروت،2ط،كرفولسكيدورونيا!يق،الأمصارممالكفيالأبصارمسالك-99

:دام(31هـ/712)تالشتيبانىالذولةتاجبنالرؤاقعبدالذينكمال،الفوطيابن

.ا!38ؤام/كا!3،دمشق،جوادفصطفىتحقيق،الألقابئعجمفيالآدابقخمع-155

:(ام724323!/)تالذينبدر،شهبةقاضيابن

دا!.08ام/069،تيروت،زايدمحمودتحقيئ،الئوريةالسثيرةفيالذريةالكواكب-151

:م(988هـ/276)تفسلمبناللهعبد،فتيبةابن

داهـ.89أم/779،العرليالثراثدار،المرزيانيئخمدتحقيق،والشئعراءالشتعر-201

.ت،ب،تيروت،الأخبارغيون-301

1483(:)681!/محمودبنفخفدبنزكريا،القزويني

.!أ038/م0691،تيروت،لعباداوأخباردلبلاارثا-م401

:(ام135هـ/555)تالقلانسيبنحمزةئعلىأبو،القلانسىابن

اهـ.326أم/809،تيروت،دمشقتاريخذيل-501
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:ام(821418!/)عديبنأحمدعيسىأبو،القلقشتئدي

.ت.ب،أخرىوطبعةا!،334ام/149،مصر،الإنشاءصناعةفيالأعشىضبح-كوا

:(أم796792!/)تئخئدبنعليالذينظهير،الرونيابن

دا!.39ام/729،بغداد،جوادفصطفىتحقيق،الدفىولتاريخفختصر-701

:(أم774372!/)تالذمشقيكثيرابنالحافظالفداأبو،كئيرابن

اهـ.993ام/789،تيروت،3ط،وآخرونملحمأبومخفدتحقيق،والتهايةالبداية-801

ام(:074ا!/153)تعيسىبنفخضد،كنانابن

.أم479رمشق،الذفانأحمدئخضدتحقيق،الفسيحةالمشذسيةالمروج-915

:(ام05380،!/)تحبيببنفخئدعليالحسنأبو،الماوردي

:ت.ب،مصر،الذينيةوالولاياتالسئلطانئةالأحكام-151

:(أم642244!/)تالحنبليالبغداديابنالمعروف،مكرمابيبنئخفد،المعمارابن

اهـ.378أم/589،وأخرونجوادئصطفىتحقيق،الفئؤة-111

:م(579د!/46)تالخسينبنعلي،المسعودي

!ام879،تيروت،الرفاعيالمثئماعيجاسمتحقيق،الجوهرومعادنالذهبئروج-121

اوو.4

:ام(375859!/)تأحمدبنفخقدالذينشمس،المقدسي

أ!.324أم/609،ليدن،2ط،الأفاليممعرفةفيالئقاسيماحسن-اوأ

:(ام845441!/)تعليبناحمدأبوالعئاسالذينتقيئ،المقريزي

أ!.376ام/كا39،القاهرة،زيادةفصطفىفخقدتحقيق،المئوكدوللمعرفة-السئفوك141

دا!.68ام/489،القاهرة،الخلفاالفاطم!ينالأئفةأخبارفيالخنفاائعاظ-115

ا!.934ام/039،مصر،الشمتانزيادةفخفدتحقيق،الغضةبكمثئفالأقةإغاثة-161

،بغداد،المقرلقئةالخططالمسضى،والأخبارالخططبذكروالاعتبارالمواعظ-171

ا!.093ام/9

:(أم902)6060/مماتيبنأسعد،مماتيابن

ا!.362أم/439،مصر،عطتةموريالعزيزتحقيق،الذواهـدنقوانين-118

أم(:711311!/)تالأنصاريمكرمبنئخفدالذينجمالمنظورابن

.ت،ب،والترجمةللت!ليفالمصرئةالذار،العربلسان-911
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(:أم584188!/)تالشتيزريفرشدبنأسامة،فنقذابن

.03919491/،حتئيفيليبت!ثئر،الاعتبار-012

ام(:677278!/)تئوشفبنعليبنفخقد،ميسرابن

اهـ.338ام/919،القاهرة،مصرأخبار-121

غمر:الذيننجم،التسفي

العرلئةالمملكة،الكوثرمكتبة،العارلانيئخئدتحقيق،سمرقندغلماءذكرفيالقند-122

.أ!412ام/199،السمفودتة

:(أم03138!/)تاللهعبدبناحمد،صفهانيالأنعيمأبو

ا!.356ام/9د7،مصر،الستعادةمطبعة،الأ!ماءوطبقاتالأولياءحلية-123

:ام(279052!/)تفخفدبنالقادرعبد،الثعيي

.(ت.ب،)دمشق،الحسنيجعفرتحقيق،المدارستارلخفيالذارس-124

أ!.393أم/739،تيروت،اثنحدالذينصلاحتحقيق،دمثقفيالفرآنذور-125

:ام(7332!/و3)تأحمدالذينشهاب،الئولري

ا!.693ام/769،القاهرة،الأدبفئونفيالأربنهاية-126

:م(218833!/)ت،الملكعبدفخفدأبوهشامابن

بلا.وتارلخهالطبعمكان،و،خرونالسئقائصطفىتحقيق،التبوئةال!متيرة-127

:(م9كارثه/25)تيحىبنإسحاقبنفخفدغمرأبو،الوشاء

ا!.385ام/659،تيروت،والطرفاءالنهرفأوالواشي-128

:(ام974348!/)تالمظفربنغمر،الورديابن

الوفالية،المطبعة،الورديابنتارلخ:بالمعروف،البشرتاريخفيالمختصرتتقة-912

اهـ.285ام/877

:(ام796892!/)تاللهنصرسالمبنفخفد،واصلابن

اهـ.373ام/539،مصر،الشيتالالذينجمالتحقيق،ائوببنيأخبارفيالكروب-ففرفي013

اء.304ام/829،القاهرة،ئخقدوحسنينعاشورالفئاحعبدسعيدتحقيق،الرآبعالجزء-131

:م(284798!/ت)واضحبنيعقوببنأحمد،اليعقولى

.ت.ب،تيروت،صادردار،اليعقوليتاريخ-132

:ام(726326!/)تأحمدبنئخفدبنئوسىأبوالفتحالذينفطب،اليونيني

أ!.371أم/519،الهند،طا،الرفانمرآةذيل-133
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الحديثة:المراجع

:رمضانأحمد،أحمد

.7791،القاهرة،السامبلادفيالإسلاميالمجتمع-ا

:سيرتوماس،أرنولد

.5791القاهرة،2ط،وآخرونحسنإبراهيمحسنترجمة،الاسلامإلىالذعوة2-

:آ،اشتور

الهاديعبدترجمة،الؤسطىالف!ئورفيالأوسطللمثئرقوالاجتصاعيالاقتصاديالتاريخ3-

.8591،دمثق،عبلة

:رششارد،انتهاوزن

.7491،بغداد،التكريتيطهوسليمسلمانعيسىترجمة،العربعندالتصويرفن4-

سئد:العزيزعبد،الأهل

.أكا!ا،طاوالئشر،للالباعةالئجارقيالمكتب،الذينصلاحائام-5

فيكيتا:،أياست

.8691،تيروت،أبوالحسنمنصورترجمة،الوسيطالعصرفيالإسلاميالشترق-6

أونسنت:،باركر

.0691،القاهرة،العرينيالبازترجمة،الضليبيةالخروب-7

حسن:.د،الباشا

.6691،القاهرة،الإسلامئةالآثارجملىوالوظائفالإسلامئةالفئون-8

.ت.ب،مصر،الإسلامئةالآثارإلىمدخل-9

.5791،القاهرة،والآثاروالوثائقالتاريخفيالإسلامئةالألقاب-15

.7391،القاهرة،الإسلامئةالحضارةتاريخفيرراسات-11

موسى:ئخمد.د،باشا

.6791،تيروت،طا،الحديثالفكردار،المتتابعةالذؤلأدب-12

طه:،باقر

.5691،بغداد،القديمةالحضاراتتارلخيخائقذمة-13

احمد:أحمد.د،بدوي

.ت.ب،القاهرة،والشتامبمصرالضليبيةالخروبعصرفيالعقلئةالحياة-14

:كارل،بروكلمان
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.7791،القاهرةالئخار،الحليمعبدترجمة،العربيالأدبتاريخ-15

العلمدار،7ط،البعلبكيوفنيرفارسأميننبيهترجمة،الإسلامتةالشئغوبتاريخ-16

.7791،تيروت،يينللملا

:رلشا،بلا

.6191،دمشق،الكيلانيإبراهيمترجمة،البصرةبيئةفيالجاحظ-17

عفيف:،بهنسي

.0891،بغداد،وفنتةآثارتةلمحاتالشئام-18

جميل:فخضد،بيهم

.6291،للجامعحينالتشردار،أط،العربحضارةفيالمرأة-91

ياسين:محمود.د،التكريتى

.8191،بغداد،والجريرةالشتامفيالأئولئون-02

أحمد:،تيمور

.5791القاهرة،ا!،العربعندالمصوزةوالتماثيلوالفعبالظلخيال-21

.ت.ب،القاهرة،الإسلامفيالمهندسينأعلام

سالم:فخفد،الجندي

.6391،دمشق،كخالةرضاغمرتحقيق،الئعمانمعرةتاريخ-22

فخفد:بنفخفد،الحاجابن

.9291،بالأزهر،المصرئةالمطبعة،طا،المدخل-23

فيليب:.د،حئي

.9591،تيروت،اليازجيكمالترجمة،وفلسطينوئبنانشورياتارلخ24-

خورص!:.د،حذاد

.5891،السئورئةالجامعةمطبعة،الحضارةتارلخإلىالمدخل-25

إبراهيم:حسن.د،حسن

.8291،القاهرة،والاقتصاديالسئياسيالإسلامتاريخ-26

.ت.ب،تيروت،مصرفيالفاطمئون-27

فخمد:زكي.د،حسن

.4891،القاهرة،الإسلامفئون-28

إبراهيم:علي.د،حسن

.9591،القاهرة،العانمالإسلاميالتاريخ-92
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الذين:تقيل3أديبئخفد،الحصنى

.8291،دمشق،الذمشقيئةالئواريخئنتخبات-ذ5

ال!طيف:عبد.د،حمزة

.ت.ب،القاهرة،والمملوكيالأثولىالعصرفيمصرفيالفكرئةالحياة31-

.3891،مصر،الاعتمادمطبعة،أ!،الضليبئةالخروبأدب32-

سليم:ئخئد،الحموي

ئوجد(.لاالطبع)مكانالأيوبيالعصرفيدمشق33-

العزيز:عبد،حميد

ء
.5991،بغداد،العربعنداستخدامهاوطرقأنواعهاالستور34-

الذين:عماد.د،خليل

.8591،الموصل،زنكيالذينعماد-لإ5

:صفوح،خير

.9691،دمشقمدينة36-

غمر:،الذسوقي

.ت.ب،مصر،العربعندالفئؤة37-

عبد:الأميرعبد.د،دكسن

.6391،تيروت،الأمويةالخلافة-38

:رشهارت،ذوزي

.7191،بغداد،فاضلأكرمترجمة،العربعندالملابسبأسماءالمفضلاثعجم93-

:س.م،ديوند

.3891،مطر،2ط،عيسىئخفدأحمدترجمة،الإسلامئةالفئون-04

ديورانت.ول

.6591،القاهرة،طا،بدرانئخفدترجمة،الحضارةقضة-41

سعيد:،جيالذيوه

.6691،الموصل،الإسلامفيالعلاجذور-42

:مهديالخسينعبد.د،الرحيم

.8791،بغداد،بغدادفيالعاقةالخدمات-43
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وشسلتر،جبك،س:

.ت.ب،مصر،عبدونغنيمترجمة،العربتةالحضارة-44

أمين:،الريحافي

.4891،تيروت،2ط،الئكبات-45

ميخائيل:،زايوروف

.8691ئوسكو/،شاهينإلياسترجمة،الشرقفيالضليبئون-46

:ورمبازا

.ت.ب،تيروت،و،خرونكاشفالسميدترجمة،الحاكمةوالأشرالأنسابفعجم-47

الذين:خير،الرركلي

.ت.ب،تيروت،2ط،الأعلام-48

شهيل:.د،زكار

.7291،تيروت،أط،الضليبيةالخروبتاريخإلىمدخل-94

وصفي:أحمد.د،زكريا

.8391،دمشق،2طالشئام-عشائر-05

لرحمن:اعبد.د،زكي

.5791،القاهرة،الإسلاميالعالمفيالستيف-51

نقولا:.د،ربادة

.6691،دمشق،المماليكعهدفيدمشق-52

خرجي:.د،فلدان

.ت.ب،الهلالدار،نصارخسينفراجعة،الإسلاميالتمانتاريخ-53

:حسئاننظير.د،سعداوي

.5691،القاهرة،الدينصلاحأياممصرجيض-54

زغلولي:فخفد.د،سلام

.6891،مصر،الأيوليالعصرفيالأدب-55

سي:.ر،سميل

.7291،تيروت،هاشمساميترجمة،الضليبئةالخروب-56

:جان،شوفاجيه

.3691،تيروت،المثتامدمشق-57
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،محمود:شلبي

.8391،تيروت،2ط،الذينصلاححياة-58

فتيبة:.د،الثئهابي

.6991،دمشق،التاريخئةوأحداثهادمشقايوب-"5

فهد:وبدريمرهونابتسام.دالضفار،

.7391،الئخف،الاجتماعئةالحياةمنضور!كا5

:ئطرشالأب،صنو

.7291،تثروت،الموارنةتاريخ-اد

علي:ابراهيم.د،طرخان

.6891،القاهرة،الاقطاعئةالئظم-62

:الفتاحعبدسعيد.د،عاشور

.8291،القاهرة،4ط،الضليبتةالحركة!كا3

.7291،تيروت،الؤسطىالغضورفيوالغربالشتربينالعلاقاتتارلخ-64

.7291،تيروت،والمماليكعصرالأئوليونوالثئاممصر-65

.6291،القاهرة،المماليكعصرالستلاطين،المصريالمجتمع!كا6

.6791،لقاهرةا،بيبرسلظاهرا-67

.8791،القاهرة،طا،وحضارتهالإسلامتاريخفيئخوث!كا8

:و،خرونالفتاحعبدسعيد.د،عاشور

.8791،الكويت،الإسلاميةالعرليةالحضارةتاريخفيدراسات-96

فيصل:،لعادلا

وتاريخه.الطبعمكانمجهول،الثتاميالمجتمع-07

:السلامعبد.د،العالي

.9791،تيروت،الفارابيعندالسئياسئةالفلسفة-71

الأمين:محسنالسمد،العاملي

.9491،دمشق،اط،الشتيعةأعيان-72

الحميد:عبد.د،العئادي

.9691،والقاهرةمصرفيالمماليكدولةقيام-73
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توفيق:نافع.د،العئود

.7891،بغداد،الخوارزمئةالذولة-74

الذين:صلاح.د،الغبيدي

.7691،بغداد،العئاسيالعصرفيالإسلاميةالعربئةالملابس-75

الستار:عبدومحمد،غثمان

.8891،الكويت،العرليةالمدينة-76

الباز:السمد.د،العريني

.6891-6791،تيروت،الؤسطىالغضورفيالأدنىالئترق-77

:محمودعتاس،العفاد

.ت.ب،تيروت،الإسلامئةالعبقريات-78

:جواد.د،عئوش

.7891،تيروت،ح!يونأدباء-97

:جواد.د،علي

.5491،بغداد،العراقيالعلميالمجمعمطبعة،الإسلامقبلالعربتاريخ-08

غمر:زكئة،العلي

.0891،بغداد،الفاسيالعصرفيالعربعندوالحليالترئن-81

:كردفخمد،علي

.0791طبعة،2591،دمشق،الشئامخطط82-

.5691،دمشق،دمشقغوطة-83

.ت.ب،مصر،والجمالالسئحرمدينةدمشق-84

ئظفر:ظاهر.د،العميهد

.6791،الأشرفالئخفمطبعة،المدؤرةالمنصورمدينةبغداد-85

أحمد:.د،عبسى

.8191طبعةوكذلك،او93،تيروت،الإسلامفيالبيمارستاناتتاريخ-86

:الفرجأبو،العش

.0691،مشقد،أط،رنائام-78

فصطفى.بنخسينبنكامل،الغزي

.6291،حلب،حلبتاريخفينهرالذهب-88
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،اسميت:غنيم

.8591،الإسكندرئة،والضليبئونالأئوليةالذولة-98

:خورجهنري،فارمر

.ت.بمصر،،نضارخسينترجمة،العربئةالموسيقىتاريخ59-

:اي،ف!نسنك

.اكا!5،ليدن،الحديثلألفاظاثفهرسالمعجم-19

جرنفيل:،فريمان

.0791،الجمفوريةمطبعة،الألوسيالذينخسامترجمة،والميلاديالهجريالتقويمان-29

توفيق:فهمي.د،فيصل

-0891،تيروت،والضليبثونالفاطمئؤن-39

:ئعمان،قساطلي

.8291،العرليالرائددار،2ط،الفيحاءدمشقيخاالفاءالروضة49-

سئد:،فطب

.7491،القاهرة،دارالشروق،الإسلامفيالاجتماعيةالعدالة-59

:كلود،كاهن

.8391،تيروت،3ط،الإسلاميةوالثثغوبالعربتاهـلخ-69

:هالمنتون،جب

.7391،تيروت،أنيسئوشفحررها،الأيوليالذينصلاح-79

منير:،كيال

.6491،دمشق،وتقاليدهاالدمشقيةالحضامات-89

.ت.ب،دمشق،دمشقئةوصناعاتفئون-99

ماجد:المنعمعبد،ماجد

.5891،مصر،ئوشفالذينصلاحالتاصر-155

.7391،القاهرة3،ط،الؤسطىالغضورفيالعرلئةالحضارةتاريخ-151

:سعاد.د،ماهر

.9691،القاهرة،المعارفدار،بالئخف()ععليالإماممشهد-201

ئوشف:فزهر،

.5891،تيروت،العاتمئبنانتاريخ-301
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ئصطفى،د.شاكر:

.8891،الكويت،السئلاسلدار،اط،الإسلامفيالمذن-401

هيم:براإ.د،مدكور

.7591،المصرئةالهيئة،الاجتماعئةالففومفعجم-301

:عبادةخاشع.د،المعاضيدي

.7691،بغداد،طا،الثامبلادفيالسئياسئةالحياة-601

.6891،بغداد،الموصلفيعقيلبنىدولة-701

الذين:صلاح.د،المنخد

.9491،دمشق،القديمةدمشق-801

.ت.ب،تيروت،المسلميناتجغرافئينعنددمشقمدينة-915

خسين:.د،ئؤنس

.9591،القاهرة،أ!،زنكيالذينئور-151

فخفد:سعيد.د،اثؤمني

.8891،عمان،اط،والمملوكئةالأيولئةالفترةفيالأردنفيالإسلامئةالقلاع-111

ستيفن:،رنسيمان

.6791،تيروت،العرينيالبازالسصدترجمة،الضليبئةالخروبتارلخ-121

زكي:.د،الثفاش

.3891،تيروت،والاقتصادتةوالئقافتةالاجتماعيةالعلاقات-131

القادر:عبددرلد.د،ئوري

.0791،بغداد،والجزيرةوالمثثاممصرفيالذينصلاحسياسة-114

فالتر:،هنتس

.0791،عئان،العسليكاملترجمة،الإسلامئةوالأوزانالمكابيل-151

أحمد:القادرعبد.د،ئوشف

العصرئةالمكتبة،عشروالثانيعشرالحاديالقرتينبينوالغربالشترقبينالعلاقات-116

.9691،صيدا

الحميد:عبد.د،ئونس

.6591،مصر،الفئخيال-117
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والذورتات:البخوث:تالثآ

أرنولد:

،طا،الإس!مئراثكتابضمنمنشوربحث،أوزوباعلىوأثرهالاسلاميالفن-ا

.6291تبرؤت

خلف:سامي.د،حمارنة

المؤتمرأعمالضمنمنشوربحث،والائوليينالفاطم!ينزمنفلسطينفيالعربيالال!ث2-

.ت.ب،فلسطين،الشئاملبلادالذولي

ئصطفى:.د،جواد

.5891دسنة،5ئجتد،العراقيالعدميالمجغمجلة،المسدمينتوحيديخاوأثرهاوأطوارها3-الفئؤة

:القادرعبدئخئد.د،خرشمات

لبلادالذولياثؤتمر،الشئاملبلادالفاطميالحكمأواخرحئىدمشقمدينةفيالفمرانيالتوسئع-4

.2991،عقان،الشتام

المنعم:عبدنبيلة.أ،داود

الئراثإحياءمركز،العربعندالغفوملتاريخالفطرئةالتدوةإلىئقذمبحث،المائدةأدب-5

.8691،بغداد،العربيالعلمي

:استيفانوسالبطريق،الذويهي

.5191دسنة،44فجلد،المشرقمجلة،الأزمنةتارسخ-6

القادر:عبد.د،الريحاوي

.9791،عساكرابنندوةضمنفقذممنشوربحث،دمشقمدينةخطط-7

نقولا:.د،زيادة

.3591،المقتطفمج!ة،الضليبئةالخروبزمنشوريا-8

حبيب:،رئات

.3891دسنة،36ئجلد،المشرقمجلة،الفرنجئاتالئساءرشوةفيالأئوليينالمفوكاختيار-9

.4891دسنة،36،ئجلد،المشرقمجلة،الفاسيينعهدفيالسبوتأئام-15

.ام479دسنة،41ئجلد،المشرقمجلة،والطعامالطبخفنا-ا

.9491دسنة،43ئجلد،المشرقمجدة،الضديب!ينعصرفيالفرنجئات-الئساء12

سالم:،زينو

.6591لسنة03،العدد،العسكرتةالمج!ة،وئظمهمالضليبئينحياة-13
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:لكما،ئيلستامرآا

.6991دسنةالأؤلالعدد،24فجتد،الموردمجلة،الهجريالستابعالقرنفيوالأطتاءالال!ث-14

ئحئد:،شخاشيرو

الذينةجمال.د،الشميال

.4191لسنةالمقتطفمجتة،الضليبئةالخروبعصرفيالجاسوسية-15

:شيخاهئخفد،شيرو

.2591،دمشق،علىكردلمخضدال!ثئامخططكضابضمنمنشوربحث،والأخلاقالعادات-16

:ي.ص

.8091دسنة،المفتطفمجلة،الضليبيةالخروبزمنالسثورتةالضناعات-17

عيسى:ئخئد.د،صالحتة

الستادسة،الحولية،الآدابكل!ةحولئات،المملوكيالشريفالفدسيالخرموثائقمن-18

.8591،الكويتجامعة

طه:.د،الطراونة

.3991لسنة،8ئجتد،ئؤتةمجتة،الضليبيةالمرأة-91

أسعد:ئخئد.د،طلس

.5191لسنة،العراقىالعلميالمجفعمجتة،الربعندالاجتماعيةالحياة-02

:الفئاحعبدسعيد.د،عاشور

،الشثاملبلادالذوليالمؤتمرأعحالضمنمنشوربحث،الشئامبلادفيالإسلاميالمجمع-21

.7391،عفان

أحمد:صالح،العلي

.6691لسنة،17فجلد،العراقيالعلمياثجفعمجتة،العرلئةالألبسة-22

الجليل:عبد،المهديعبد

فلسطين،فؤتمرأعمالضمنمنشوربحث،الأقصىالمسجدظلفيوالقسانئةالذينئةالعلوم-2د

.ت.ب،فلسطين

جميل:،عطية

.6291،عرلئةمفاقمجتة،الاسلاموفلاسفةففكريعندوالجمالالفنمفهوم-24

جرجيس؟،الثهفتح

ئراثكتابضمنمنشوربحث،الإسلاميالمجتمعفيالضحيةوالمراقبةالمستشفياتإدارة-25

.6291،تيروت،2ط،سلاملإا
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:.أخكرامرز،جى

.6291،تيروت،2ط،الإسلامئراثكتابضمنمنشوربحث،والتجارةالجغرافية-26

خالد:،فعاذ

.9791،دمشق،عساكرابنندوةإلىئقذمبحث،عساكرابنعهدفيدمشق-27

الذين:صلاح،المنخد

.4291السئنة،فجتدأ،المشرقمجلة،دمشقحفامات-28

طلعت:،لياورا

التيالحضاماتندوةأعمالضمنمنشوربحث،الإسلامتةالعرليةالمدينةفيالحقامات92-

.1991،بغدادجامعة،العرليالعلميالتراثإحياءمركزمها

فيكيا:،أليست

.9791دمشق،عساكرابنلندوةئقذمبحث،دمشقفيالاقتصادئةالحياة03-

:لموسوعاتا"بعآرا

أرنولد:

السلئة.الئرجمة،الإسلامئةالمعارفدائرة،خانمادة-ا

:سلمانالمثتيخخسينئخمد،الأعليمي

.2791،تيروت،طا،الأثرئمقتبسوالمسفاةالمعارفدائرة،خالنمادة2-

بارنولد:

العربئة.الئرجمة،الإسلامئةالمعارفرائرة،خانمادة3-

:ئطرس،البئستاني

.1876،تبروت،المعارفدائرة،خانمادة-4

:مهديصالح،عتاص

.7991،بغداد،تكريتمدينةموسوعة،الإسلامفيتكريتلأعيانوالحضاريالثقافيالئثاط-5

فارمر:

العرلية.الئرجمة،الإسلاميةالمعارفدائرة،المؤمنعبدالذينصفيمادة6-

فالامنسي:

العرببة.الترجمة،الإسلامئةالمعارفدائرة،ديرمرانمادة7-

الوش!:

العربية.الترجمة،الإسلاميةالمعارفدائرة،حضام-ماذة8
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منزل:

السدئة.الترجمة،الإسلامئةالمعارفدائرة،الظلخيالمادة-9

بيويخا:

العرلئة.الئرجمة،الإسلامئةالمعارفدائرة،حماممادة-15

:هارتمان

السلئة.الئرجمة،الإسلامئةالمعارفدائرة،دمشقماذة-11

اليست:

العرلية.الئرجمة،الإسلامئةالمعارفدائرة،خانمادة-12

الجامعئة:الزسائل:خامسآ

حسن:عايدة.د،أحمد

،بغداد،الكاتبةالآلةعلىمطبوعةد!ئوراهرسالة،للمنسوجاتالتصميمئةالوحدات-أ

6991.

الرؤأق:عبدفاروق.د،الألوسي

الكاتبة،الآلةعلىمطبوعة،د!وراهرسالة،الأمويالعصرفيالعراقفيالاجتماعئةالحياة-2

.5991،بغداد

:محمودعجمي.د،الجنابي

الآلةعلىمطبوعة،دكئوراهرسالة،جالوتغيقمعركةحئىالمغوليللغزوالعرلةالمقاومة3-

.5991،بغداد،الكاتبة

فتحي:ئخمد.د،الحئاني

الئاريخمعهد،الكاتبةالآلةعلىمطبوعةد!ئوراهرسالة،الضليبيةالخروبخلالالأعلام-4

.3991،بغداد،العرلي

:عئاسفاروق.د،وهيب

الآلةعلىمطبوعةماجستيررسالة،الأمويالعصرخلالدمشقفيالاجتماعئةالحياة-5

.861،،بغداد،الطابعة
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ىلا*ئمي6!لإ*"؟!1؟-؟1،0ا-؟؟ا!؟!

ملأبرح+

تة"،ول"!9يرظ31-*إأ-06لأ،9،-إح!!،ئا!،،67-:لأ.

سحمح!لى
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لإخنبيةالمصادرا

؟لم24+لهلا/ى،لل3ءم!ى7ء!ولحطفيولء*دء4ك!!لا+ءثييهـاير+ءل!ه!كلولكهـ،ء،كاكل3!ة4كاو.4

وءهلملمء!/3جكاح43ءفى3ء"3هممي3ل!لم?،ءهصره،*هكاكل،94بر

ءي!كاىلمح/ءح،ى!ءصلأل!كاى?؟3ه*4ء3ءى،5?"لمفى?3ح4+ء+!إه3ء!،+لة04"4

"ل!ء3حكل.4بمءيي/3،كل3في3ح،+9?ءفىى3!"يره،?يم.3894

ه*حعهوللمكأ"ع344ممآ*ءه!ءفي*4"ل!3ء+مم!ع"3"7ءكا!3ل!لم،3"كالمث!كاهلاء!3،كمه

لم.739

لمكاه!المءكللم/!ءكر3ى5ول"ه?"كاللا،4"،فىب!+ا!،?،!

،،،ىء،بر+،لل3ءيكل+،،يرء!لءيم!لم"،ءزءيكلك!،"3!كارول3"،ث!ىاء.ييرءلم*9هـء"3همميءلم3

،ىهلم،*ءص!4و.كا!

ا"كاي!يرولبم،يم8ب!?هلمءللءيم!ءلمه4ثه!ءلملم*ء*،ي!!أر*ةلل!3!لمه.ول

وله،?3حهـا?4مم

)يه!ءييريرى+،*ء?ءلمءل!ء*ى!يلمه44لمثي!اء*،فا"!ا*ء؟لل!3!لمه4

ثي+!ر.يمه،لأ

/كل،رى+،ا8ي!?ءلمءللء+!ءلمهءىلم!8للاء*،ءى،ا*ةلل!3!لمه*بهللمءج*د+لها-
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الأوائلىمنشورات

للنتثنروالتؤزيع

الصئفيؤنيةالحركةشفوكياتهمنشاطاتهمفزقهمعقائدهمتاريخهماليفوداليفوديالتايخسمبرا(

4002،غرابيالحميدعبدرجا،الفلسطينيةوالقضية

وانتثارهموتشتتهماليفودتارلخعنفيهالمرففيتحذثحيث؟اليفودعنثفمافيالأشملالكتابأئه-الأوائلرار-قزعم

النياسئة،لثاطاتهموعن،حكضائهمتعاليموعن،وحديثآقديمأوطواففهموفئقهموعقاندهمالذينئةكئبهموعن،العالمفي

فيغذنجئة:المؤلفيتناولهئما.الفلسطيئةوالقفئةالضفبؤنئةالحركةعنيتحذثكما،وأخلاقباتهمشفوكئاتهموعن

،والعنرانئونالعنرئة،المئامئةالنظرئة،لليفودالقديمالتاريخمصادر،وجئتهومدم،الئومرينعندالفرروسوفكرة،التوراة

وبنياليفودبينالخفط،اليهودانحرافأسباب،واليهودوالموسوتونوالإسرائيقيرنالعثرانئون،إبراهيم،والعثرئةالقر،ن

،الجزيرةمصرانهيمصرأنئرهان،والتوحيدفوسى،والتوحيدأخناتون،ئوسى،الهكسئوس،والرخيليعقوب،)سرائيل

بلفش،،سئليمان،داود،المئوكعهد،الفضاةعهد،ئونبنئوشع،الاجتماعوخيهمةالعهدتابوت،فلسطينبغزوالأمر

اليفود،الإخمينئونالفرس،الابليال!ئبي،التوراة،العثرةالأسباط،الآرامئةدصثقمملكة،اليفودئةالمملكةانقسام،سبأ

الذيانة،المئفارد،الأشبهناز،الحبشة،الغربئةالجزيمة،الين،الخرر،العاليمفياليفودانتثار،اليفودتثتت،والرومان

المسبح،الإسينئون،الفقسميون،الضدوقيوناالثامريون،الكتتة،السنهدرين،القرأءون،التلصور،التؤراةترجمة،اليفودئة

إله،بريتبناي،الماشونئة،صهيؤنحكماءبروئوكولات،الهسكالا،اليفودئةالذينئةالأحزاب،الضهيؤنئة،الذونمة،المنتظر

الأمريكئةالعلاقة،الذقيقباثتفصيلوفلسطيناسرائيل،واليفودوفرنساألمانيا،هرتزل،اليفودحاخامات،اللأسامة،اليفود

يفودفي.وكيروئسلمغربيلكلعنهاكنىلاالتيالمهمةالمعلوماتمنوغيرها،الإسرائيلئة

4002،زشئمسعد،الجغرافيالتؤ!3-العقيدة-التارلخ-النشاةالبداياتفنذالإسلاميةوالمذاهبالفرق2(

فرقة،كليزتالتيالعقائدأهئمشرحمع،انقامهاوأسبهاب،الإسلامئةوالمذاهبالفرقئ!ث!ؤلقمئةتحليليتاريخيعرض

وموضوع!ة-بدفة-التعرفمع،انقاماتهاوأسرار،انفصالهاوراءالكامنةالحقيقمةوالأسباب،لأتباعهااتجغرايخأالوزعويبئن

بيناختلافأؤل،وئتجردةعلمئةموضوعئةبروح،بهاتمئزتالتيالحقيقيةعقائدهاعلىوالؤفوف،ونواحيهاأهدافهاإلى

الأثرئة،،الحنابلة،الحسموثة،المعتزلة،الئئةأهلضمنوالفقهئةالكلامئةالانقسامات،كربلاءمأساة،الخوارج،المسلمين

،الإباضيئون،النصوف،الحنبلي،الثئافعيئ،المالكيئ،الحنفيئ:المذاهب،والحديثالرآيبينالتزاع،الماترلدئة،والأشاعرة

الحوشبئة،،الإسماعيليةالشتيعة،العلولونالجعفريونالثثيعة،()الجعفرئةعشرئةالاثتيالإمامية،اليزيدئون:الثتيعة

الإسلامئة)الجماعةالقاديانئة،خانئةالآغا،)الدزوز(الموخدون،الئزارئة،المستعلية،الضليحيون،الفاطمئون،الخلفئة

نأئوكدالتيالموضوعاتمنوغيرها،والحدثا(السنةوزفضللفر،نالعصرفيالقفم)أصحابالفرآنأهلجمعئة(الأحمدية

فيه،تتحرذ،الحنيفالإسلاممننابعةوك!ها،الإسلامقفمفيئختلفةتظرؤجهاتتعدولاالإسلام!ةوالفرقالمذاهبخل

عليهالله)صفىاللهعبدبنئحمدأئةهيواحدةلائةينتونض!لمونالكل،إلبهوقرجع،قفمهاحسب،بأصئولهوتتسئك

أحد،كفؤآلهيكنولم،ئولذولم،يلدلمالذي،الضضدالقرد،الأحدالواحداللهئوواحدآإلهآويعبدون،وسفم(وآله

.الحراماللهبيتهيواحدةقبلةوششقبلون،الكرلمالفرآنفوواحدبكتابهـئرنون

4002،زسئمسعد،اقىنحتتئالإسلامطفورفنذالمسيحيةوالمذاهبالفرق3(

إلىيمنيسين:الكيرالمسيحيئالانشقاق-والصوروالتماثلالأيقونةتقديسبشأنالخلاف-الملكانئة-اليعاقبة-التساطرة-الأرئوسئة

بينالرئيسئةالفروقات-التبشيرئةوالبعثاتالأرئودبهسيئالمثئات-الكائوليكئةالغرلئةوالرومانئةالأرئودجمسئةالشترقئةاليونانئة
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تجاهالكائوليكئةالكسيةلموقفالهامدالتحو،-المظدةوالحركةالإصلاح-البابوفيالانقسامفترة-والكائوليكيئةالأرئودبهشة

التبثيرئةوالحركاتالزهبانئات-الثانيالفاتيكانيئالمجمعبعدالمسيحيالإسلافيالحوار-الثانيالفاتيكانىالمجمعفيالإسلام

الذينيئالإصلاححركة-التيونبونالفرسان-الهيكلفرسان-ئوحئاالقذيسفرسان-الروحئةالفرسانفنظمات-الكائوليكئة

البروتستانتئة:عنانثقتاليوالحركاتالفرق-كالفنجان-زفيهنغليأولريخ-ئوثرمارتن-البروتبتانتئةالكائسونئأة

البئورلتانئة-الطهرئة-والمضثخةالمثميخية-المنهجئة-الئوثرئةالكنيسة-الأرمينيانيون-ال!وسيانئة-المنيونيون-الأنابانجستيست

الم!يحئةوال!عالفرق-الي!ئوعيون-ترشتمجمع:البروتستانئةمعنضالهافيالكائولييهةللكنيسةالمظدالإصلاححركة

-الأنطونيون-ال!ثتفائيون-المورمون-الإنساناصدقاءجماعة-تفؤهشئفود-الستتئون-الألفحون-المعمدانئة:الحديثةالغربئة

جمعئة-الجديدةالرتمئولئة-الرسئولئة-بلايموثالإخوة-المسيحئةالضحوةأواليقظةحركات-غاياالأخت-العلحئةالم!يحئة

الصتهيونئة-العالمفيالمسيخةتوحيدرابطة-الضغيرةالكائوليكئةالكنائس-العنصرة-الخلاصجيش-الهرأفلنالأصدقاء

المسيحئةالقيادة-ئرتمرالذيئيماالمستديرةالمائدة-ئنظمةالمسيحئةوالضهيونئةالبريطانيالتابقةالألفبةمذهب-الأصولئةالمسيحئة

...و-())سرائيللأجلالأسلكيالمصيحيئالمصرف-()إسرائيلأجلمنالمئحدونالمسيحئون-))سرائيل(لأجلالوطنئة

ديني،،تاريخي،تحيليعرضفووإئما،الباطلمنالحقلبيانلاهوتئةأو،كلامئةئجادلةأو،دينئةفناظغليسالكتاب

فرقة،كلنثحأةتاريخالمرفففيهئين،الآنحئىفجرالإسلامئروغمنبدءآ؟جميعهاالمسيحئةللفرق،سياسي،اجتماعي

،وأهدافبادئأو،طفوسأو،عقائدمنفرقةكلئمئزماشرحمع،ئوشيهاوترجمة،انقساماتهاوراءالكامنةوالأسرار

لأتباعها.المقذروالعدد،فرقةكللأبناءاتجغراليئالتوزعالى-أمكنما-الإشارةمع،هـادارةتنظيموطرلقة

4002،لنقيبامازن،قتل(ماالجنس)ومنالخكامفصئورفينساء4(

دثعهن،ولا،الشاءغئونئقاومةيستطيونلا-...العائةمنأمغلصاء،زؤساءأمئفوكآ،أدباءأمكانواشاسي!ن-الرجالبعض

يقفمازالويعفهم،الئسيانعالمفيوأصبحرحلبعضهماوالغربالثثرقمنونسا:حكام،...ولا...ولا،أصواتهنولا

والقيمالمبادىءعنتخلتالبثرمنعئنةإدىالكتابيتعرض!،البحرمنخوريةديصطاد،)نسانآيكونبأنيحدم،الثحطآنعدى

،كلينتونبيلوقضص،وناريمانفاروقالملكيذكرلامئافقن،عابرةولوةفسادلحظةأجلمنوالئقاليدوالأخلاقوالعادات

الحميد،عبدوالمشير،بهلويرضائحمدالرانوشاه،ئونروومارلينوزوجتهكينيديوخون،الفايدودوديدياناوالأميرة

مارغريتوالأميرة،فيليبوالأير،الثانيةأليزابيثوالملكة،سيمبونواليسالثامنإدواردوالملك،ومازاهـلنميتيرانوالرئيس

وجاكلينوأوناسيس،وززاديئوئوويانازير،ئرنتباتنوال!يدينهروللاوجواهر،وسارةآندرووالأمير،المطققوعاشقها

معهؤلاءوعشقخمثفضصبينالكتابيربط،...،بينوآريمارتاوالأيرة،لينذونوفينسانكارولينوالأميرة،كينيدي

بالسئياسة.-التهايةفي-كفهذلكوعلاقة،والمنازلالفمئورأسوارخلفئحاككانتالتيوالأسرارالخفايا

4002،النقيبمازن؟)الممئياسيةالاضحتيالاتلماذا5(

والئاسةوالاجتماعالئفسغلما.عنهكتتحيث؟الغص!ورمرعلىالمفكردنألبابهام!شغلموضوعالئاسيعتالالا

والاغتيالالصئفيؤنئةاليفودئة؟للذولةال!ئياسىفوالاغتيالماال!ئياسيئجالاعيالتفسيرفيالعلمئةالئظرئاتهيما،والذين

لمالثتقاقيفتحي.داغتيال.زهبرئحسنال!ثئيداغتال.الوزير(خليل؟جهاد)أئواكتياللكيفيماالحقيفةالقضة.ال!ئياسيئ

كيف.(فلسطينشهداهمنوغيرهم،إدرش!وفاه،سلامةحسنعلي،ئصطفىعلي)أئواغتيال.الإسلافيالجهادئؤسئس

ا،المجاليهرأع،الأؤلاللهعبدالملك،المالكيعدنان،المثئيشكليأديب،الحئاويسامي،الرعيمخسنى:اغتيالاتئمت

أكمال،كراميرشيد،سعادةأنطون،ال!ئاداتأنور،العراقمللتالئانيفيصلالملك،الئعبدئوري،التلوصفي

المهدي،ضيافئوئحفد،زائيفيرحبعام،رابينإسحق،حبيقة)يلي،الجمئلبثبر،ئعؤضرينيه،الموسويعئاس،خنبلاط

كينج،ئوثرمارتن.د،ئوئومباباترش!،كيديخون،الحمديإبراهيم،)سماعلالفئاحعبد،عديدفرحفحصد،بركةبن

ذوراتى.المونسينئور،الأتراكالئفراءبعض،بختيارشهبور،غانديأنديرا،غيفاراتشي
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2لهه،عايشنحضد:تح،المئفديايبكبنخليلالذينصلدح(ئراثناجميل)منالذمغانسكاب!السفعتشنيف6(

ويربط،وأدبئةوغقلئةوتقل!ةئغوئةناحيةمن،الذثعفيالقؤلئفضلالذيالوحيدففو،نظيرلهوليس،بابهفيفرلدكنال!

دواوينإلىالمثئعربعضئضيففوبل،الشئعراءمنلكثيرمفقودةدواوينبينؤصلحلقةالكتابوئشكل،مظقئةبصيغةينها

ئراثنا.دزرمندرة-بحق-إته.مطوعة

الايؤبئين-الزنكئين-الممتلجؤقئينصودخلالالذمشقيةوالعاداتالتقاليد7(

4002،ال!متامرأئيحياويسليمفراس.د

الباحث-دزش.ئتعذدةطوائفدصثقفيلأن؟تعقيدآالذراساتكثرفيئعاالمذةهذهفيالإسلافيالغر!أالمجتمعدراسةإن

أرياب،دينرجال،)حكامالذمشقيالمجتمعفئاتدراسةعلىعرفيئم،السئياس!ةالئطوراتوأهئم،دمثقتجغرافتة-بداية

،والحمامات،والملابس،والش!راب،الالعامفيفضلئئم(وغيرهم،الجميلةالفئونأصحاب،ئخار،والغلماءالفكر

ووسائل،والماسبات،والأعياد،والأسعار،المعيشةومستوى،الرمموبووسائل،والأسواق،العامةوال!ححة،والخانات

....و،والمشورينالأمراءفصئوروأوصاف،بغيرهاوعلاقاتها،وففرداتها،الذمشقئةوالعائلة،الئملية

4002،هانيبنيمفلحأحمدخالد،المصريالخكمخلالوغلماؤهادمشقمدينةتارلخ8(

بالغلماءدراستهالباحثبدأ.ال!ثئاملبرالحديثالئاريخفتراتأهئممنأنهاعلىإليهائظر،هائةتارلخئةفترةالد!راسةهذهتتاول

تحذثئتم،والفلأحين،والملاكين،والعاقة،والحرف!ين،والغ!نكر،والأشراف،الضوفئةالطرقوشئئوخ،الذمث!ق!ينعيانوالأ

المصرئةالإصلاحاتعنتحذثكصا،والمسلمينالمسيحئينوعنم(الذاخليئة)1831الفتنةوعن،المصرفيالحكمفبيلدمشقعن

وبحث(والاجتماع!ةالروحمةالمتغيراتوعن،والتعليم،والئجارة،والمناعة،والزراعة،والقضاء،)الإدارةالمثامبرفي

أساليبتناولئئم،الذمثقئةالمحليةوالمواقفالفغلوزدود،المصرفيالحكممندمشقفيوالأعيانالغلماءموقف-بالتفصيل-

والاجتماعئة،،والاقتصادئة،السئاسئةومفاره،المصرفيالحكمنهايةدزشئئم،والأعيانالغلماءمعالئعاملفيالمصرفيالحكم

.الثئاملبرالممريالحكملآثارالموزخينبعضأحكاملتقييمئقارنةأوردئئم،المصرئونانسحبوكيف

4002،الرأشدمخفد،الغأتمالإنساناللهالإسلاميالتضؤففيالؤخودوحدةمسارات9(

الثبيلما؟وبالتالي؟!الماورائئةوحكمتهالخفقعملئةفيالخثدورما؟!الأؤلالخلقتمكيف؟!والعالتمالإنساناللةخلقلماذا

الذثياالجاةمأزقمنالخروجالىالطرلقما؟؟وأخبرآ!بالأحزانالموش!حالكوكبهذاعلىالإنسانإنسانئةتحقيقإلى

الإسلاميالئصوففيالؤخودوحدةلواءخقلةغتذالتيالئماؤلاتبعض؟هذه!الموعودالفردوسإدىؤصئولآ،ومأساويتها

استطاعواوبذلك،وتوخهاتهموعقائدهم،رائهمفصادرةعنوبعيدآ،الآخرينإلغاءدون،عنهاحاسمةإجاباتتقديبمإلى

تعاطفآووقدوا،والأديانوالمذاهبالفلسفاتكلمعئشتركةقواسموعاغوا،جمعاءالبشرئةمعالتماسمنضتربتحقيق

أساطينمنفريقلدىزضذهالمؤففحاولماهذا.والغألموالإنساناللهبين،واللأنهاثيالئهاثيبين،والأزليالرمانيبين

والإشكالياتالثغراتبعضإلىو،خر-حينبين-الإشارةتفوتهأندون،حياديآطابعآحملتبموضوعئةالإسلاميالتصوف

القيملوائح-والمخلوقالخالقبينالعلاقةجدلئة-المجتمعمنالانسحاب:منهاالقرمرأسوعلى،فبهاانزلقواالتي

وتسئج،الإلهئةالذاتوتوقير،المطلقتلقاءالصئوفيتوخهعلى-نفسهبالوقت-المؤلفأكدلكئما...والعقابالثوابوئث!كلة

العالم.فيوالضفاهوالحثالتساميخئوط

،فعاصرةتاربخيةتحقيقيةدراسة(الكاملة)التضئوص،صهيؤنخكماءبرولؤكولاتعلىءأضوا(15

4002،عرابيلحميداعبدرجا

الكاملةالئضوصهيما.المقذسالفطير-الميعادوأرضالوعد..-المختارالثئعبفرية؟لليفودئةالقديمةالجذورهيما

هيما؟للبروئوكولاتالهامةالأهدافهيما-الغثمانئةوالإمبراطورئةاليفورواضعها؟وقن؟صهيونحكماهلبرؤئوكولات

http://www.al-maktabeh.comالغظمىالذولتسخيرتم-كيفبرلت-ثتايالأمريكئةاليفودئةالتجنة-المسيحئةالضهيونئة..؟وخركاتهماليفودئنظمات



-أفغانستانوحربالقاعدةتنظيم.الأسلكئةاثئحدةالولايات.فرنسا-ألمانياسابقأ-الم!وفيتيالائحاد-برلطانيا-اليفودلخدمة

الأوسطال!ثئرقلتفجير))سرائيل(ومثروعالكردئةالذولة؟العراقاحتلاللماذا!9أفغانستاناحتلاللماذا1002-أيلول11زلزال

)إسرائيل(-للتيعوئعرضئنقثالعراق-العالمئةاليفودئةالذولة-العالمعلىال!تيطرةوئحاولةاليفود-الثالثةالخليجحرب-

..اليفودعدبدأتالانحدارمشرةتغذ؟يتحفقلموماذا؟البروئوكولاتأهدافمنتحفقماذا-أمريكياسصمار

الصتينية--الئوذئة-الهنذوسية-الرومانئة-العراقية-المصرتةالقديمةالذياناتفيالعبادات11(

2هـهه،ائموحيالرزأقعبد،لصنابئيةا-الزرادشتية

الفدماءالعراقئينعندالأرلاب-رلثالكقتةوصيامالتوحيدالىأخناتونودعوة،الفدماءالمصرئينعندالمثثمسفرصعادة

وملهتهمالفدماءالرومان-وصيامهم،والاشراكوالفلسفةالقديمةالئونانئةالذيانة-(العاصفةالريحسئدوأنليل،السثماءإله)أئو

......ووحجهموزكاتهموصيامهموصلاتهموالضابئيىنوالزرادشتيرنوالضينيرن3لونوالئوذالهنذوس-وصيامهم

4002،ائموحيالرزاقعبد،اليفودئةالذيانة!لعباداتا(12

الظهيرةصلاة-الجماعئةالضلاة-المساهصلاة-الصئباحصلاةالؤضئوء()الطهارة-الضلاةاليفودعندالنبؤة-اليفوديالفكرفيالله

الخاصتالعشاءصلاة-المظالعيدصلاة-شعوتعدصلاة-السبتصلاة-القمرصلاة-الغفرانصلاة-المغربصلاةالعصر-أو

الفصح-:الأعياد-(المقدسبيت)الىالحج-الصئمتصوموتجشافي()قردقيالضوم-الضدقة-الزكاة-الغفرانبيومبالافتتاح

اليفودية؟العباداتعلىالقديمةالذياناتتأثيرفووما؟اليفودئةالعباداتفيالإسلابمرأيفوما()الغئضرةالأسابيع-المظال

.الناسعائةيجهلهاالتيالموضوعاتمنوغيرها؟بالضلاةئتئلةاليفوديةالعباداتفيالإسلامئةال!ثيراتهيوما

4002،ائوحيالرزأقعبد،المسيحيةالذيانة!لعباداتا(13

صلوات-الت!ابيح-الظهيرةوصلاةالصئبحوصلاةالمساهصلاة-(تجتاعئةلفظئة-قردئة)عقلئة-المئلاةوالبؤةالألوهئة

الكائولين-عندالصتيام(الطعامأنواععنالضوم-الضمت)صومالمقيام-الزكاة-التعليممزامير-والحمدوالثقةالاستغاثة

صيام-نينوىصوم-العذراءصوم-الغتضرةصوم-الميلادصوم-الأريعينصوم-الثترقئةالأرئودبه!ئةالكيسةفيالمثي!ام

بينالتشابهأوجه-وئوذاالمسيحالسصدبينوئقارنة-الم!يحئةالعباداتعلىالقديمةالذياناتأثر-الحج-والقبطالأرمنطائقتيئ

فيها.الإسلامورأيالكرلمالفر،نفيالواردةالمسيحئةالعبادات-الميثيرئةبالذيانةالمسيحئةالديانةتأئر-تغلوكتذةالميحئة

4002،ائغريينعي!ارزان،()روايةمدارالخفلعلىالهجرة14(

معهاأتبادلوأنا،أصابنيوخئونمرةلأؤل،نهابالغيرةشئغوريأمضغأخذث؟فقط،شيئأدييعنيتفذدمكلهاللظء

به،حلممثماكل-الأبددالى-فاقدةهىبينما،بفؤةأنالهأنأوأريد،الآنغمرمنإليهأطمحمابكلنعقتوبأئها،الأدوار

ذلكإلىبييدفعرجل)ئهفلتلو،والأصحئبرر،غيرخئونآكان.حياتهتقاسمناائذي...الرخلهذامنعليهوحصلث

عليه.ئحافظولم،لهابفخرقذمهالذيالماضيتملك،اسمههيوتملك،فبهأملك،أحئه...بهأغرمذلكورغم،الخئون

قضةلييعكستفاؤليلكن.!جديد؟منأئافاأوراقترتيبأعيدأنليكيف،عليهاأخثىسرلةأوقاتآ-الآن-أتلكبينما

وجهه،الىيدفيئشذة،كلامدونأسأله،عليوحنانأخوفأمملوءتانوعيناه،الضافيةاتسامتهمفهافتثغ،مرأتىفيخئنا

غمرأ...ياأتأين،حبيبي،الأيهرىغبشخلفمنأناديه.فيختفي،ياقئله،بهالامساكئحاولة

الفضل،أئومدحتخالد.د.1،ائعاصرةالحالةدراسةالإسلاميئالخطاب!والمرجعيةالاستبداد؟ا(

هـ!و2،إيمانأنور:تقديم،عيدسقرفحفدتر

بالئه،ا؟شرةالوحبدةالضلةالكريمالؤسولكانفقد،بأنفسهمئنفردبن،وحدهمالمسلمونأصبحالكريمالرشولتجؤت

ثتم؟ومن،الإلهئةبالمثةوالضئروريةالفريدةالرأبطةتلك-أيضآ-تحالمتبل،فحسبالسئياسئةالولاءاتتتحالملم؟جنها

الىبهاترتفعأنالأحرىوكان،السئياسيال!ثئعارئستوىالىبالثئريعةهطتالفوئةابرازسياسات)ن.الثئرلعةعلمبدا

والئلطة،الئص!؟ال!ئلطةإشكالئةهيما.المثرعينالفقهاءأسلافناغفودفيتبو!تهاالتيالرئيعةالئقافئةالمكانةئحتوى

.يبالر2الاستبدادبنية،الخودوحديثالحديثمنهجعلم،ئعاويةحديث،الؤفوفحولأنسحديثاالفتوى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


4"2،العيسىشليمانسالم:تر،بيرلييهوانيزاليآن،العالمئةالخطوطمنوغيرهالغزييئالخ!تاريخ(16

ومصر،،التهقثنبينمابلادوخطوط،الغربكلبهيفتخرالذيالقريغللخطالمبدعةالصتفاتأسمىالكتابهذاجمعلقد

التهرينبينمابلادخطوعنالغربئةالحضارةعنفيهئؤئفاهوتحدث،!افريقية،الكوئومبيالعهدقبلوأمريكلا،والضين

والقبطي،الذيموطيالخطوخالهاالهيروغليفيةوالأبجدية،الفراعنةخطوعن،للخطالخرئةالقدرةوعن.../والمسمارقي/

الخالوطوممير،اللأمعةالأزتيكومدية،المعفدةاليابانئةواللغة،فيتنامعبرئزورآ،وأحرفهاالضييةالأحرفولادةوأساطير

بدءأ،الأبجديةثورةإلىبالقارئؤضرلآ،الخطالىبالرشميتعتقفيماالكلاممندافريقية،كولوبياتاسيسقبلالمدؤنة

ؤصئولأ،الحبشةوفي،الجنوليةالغربئةفيالخطو!الىؤعئولآ،للأبجدئةالتاشرونوفمبالآرامينوئرورآ،وئفوشهابالفينيفة

..(الئركية)مثلأوزوبئةوالهنذوالفارسئةبينئتخللأالآرامئةطرلقعنالفييقئةمنارتقىالغقليالخطأنوبيان،الفر،نادى

الئونانئةامنوفرورأ،الئونانئةالأبجدئةمنو"لدتويمف،الصخوتيةالأحرفوابتكار،الهئلينئينالىالخطوصلوكيف

عنه.ئقالانأئمكنماأقلهذا.بالقراءةجديركتاب.الكلاممر،ةفوالخطأنوبيان،اللأتيئةإلىوؤصئولأ

4002،نوشادالوهابعبد،والخشرونالحاديوالقرنالمسيحودئقءاتالإسلام(17

منها.تحفقمامقدارومعرفة،الواقعمعالنبوءاتهذهوئقارنة،الجديدالعهديخاالمذكورةالميحئئوءاتفيالمزلفيبحث

منعودتهعنالمسيحئئوءة،الحقزوحالمعينعنالمسيحئئوءة،السئمواتت!كوتعنالمسيحئئوءة،الم!يحوأعصالالإنجيل

دقيق.بمثكلالمسيحئئوءاتلتوضيح،()الئوراةالقديمالعهدفيالموجودةبالنبوءاتالاستعانةالبحثهذافيتمكما.ال!ئماء

4002،الصناحبتزجمدي،خرونوآجيآفيليب،الأمرلكيةالمركزيةالاستخباراتوكالةأساطير(ا!

سنينمدىعلىالأمريكئةالمركزئةالاستخباراتوكالةئوظفيزمربعضانشقاقكيفئةفيجداالهائمالكتابهذايبحث

إلىوالذهابالانشقاقمنوبدلأ.ساخطونوفمالوكالةهذهمنهمالعديدتركحبمث؟فيتنامحرببعدوخاصئة،عديدة

تحديدبكيفئةبدأ.الأمريكيال!ثثعبالىوخاضة؟أجمعالعالمالىأسرارهم)بلاغوفو؟الأخطرقغلواالمصموفيتيالاتحاد

سيواد.)كوردميير(السئوبرالجاشوسفووقن.المركززؤساءفموقن،إيهميسيادأسرارقتكوكيفئة،الجاسئوسمكان

71ئنظمةوبيانأثياإلىؤصئولأ،ويلتسنرششاردومسالةالتحو،ئقطةإلىانتقلئئم.فيهاوالتغييراتالئرتغالفيإيهمي

العامل.الئونانفيالاستخباراتعملئات.فراتكوبعد)سبانيا.الغرلئةأوزويةفيإيهأيسىادتفعلوماذا.الثورئةئوفمبر

يآسيالأموالأتنتزعوكيف.الغرلئةألمانيةفي.فرنسافيالاستخبارات.ومارت!ثينيالطاليا.ئونتغمري.الئونانفيالأسلكي

ئئم.سوس!را.الأخبارإيهميسيادتصغكيف.المشتركةال!ئوقإيه،يسبيادتدعموكيف،البرلطانئةالاشتراكئةأسنان!يه

إلىؤصئولآ،والتدئربالقراءةجداجديركتاب.الجديدةاله،يسيادئم،)يه،يسيادمعنوئاتبمقاييسالكتابئختتم

الس!طور.علىئماأكثرالس!طوربينمااستشفاتئحاولة

4002،المدامغةئحسنعليحسام،3391-1888الغزيئةوالقضيةنورنس(91

مغزىفياختلفواالذينوالأمريكانالأوزوبيينوالمستشرقينالرخالةمنبنشاطالعثمانيالحكمفترةفيالغربئةالمنطقةحفلت

منتوجيهعلىبناءجاءتنومنهم،فضولهوئرضي،معرفتهئغنيجديدةمعلوماتعنبحثأجاهتنفمنهم،نشاطهم

فيعملواالذينمنئورانس)دواردوئوماس.عسكرئةأوسياسئةمعلوماتتجثغورائهامنيقصداستخبارئةلأهدافحكومته

فيئورنسانخرطوكيف،الشئخصئةوصفاتهالأسترئةونشأتهولادتهعنالمؤلففتحذث،خارجيبتوجيهالغربئةالمنطقة

الوثائقعنفضلأ-المؤففاعتمد.الغقلئةالثورةعملئاتفيعملهوكبفئة،الأولىالعالمئةالحرباندلاععندالبرلطانيئالجيمثى

والتي،نفسهئورانسئؤئفاتئقذمتهاوفيوالأجنبئةالغربئةالمصادرمنالكثيرعلى-والمنشورةالمنشورةغيروالإنكليزئةالغرلية

واستنتاجاته.وتحليلاتهبمصادرهجدآغنيآالكتابجعلئما(المثجةالحكمة)اعمدةأهثها

4002،شهرستانماري.دتر:،دانزولالبيرتو،ليفوديةمنظارا!اليفودغيرلقيرلةوااليفودية02(

القاسيرخفاياهيكلئةعلىالضتوءإلقاءالىيرمي-الذراسةهذهفيوئو-،علمانئةثقافئةخلفئةدوفرنسيكاتثدانزولأليرتو

http://www.al-maktabeh.comالبشر،لبنيعداوةالمخلوقاتأشذاليفوديغداحتى،اليفوريشخصئةبناءفيالآثمالتلئوددوروئعري،والتلئوداليفودئة



اذىتما،وتغطرسهوتك!رهاليفوديوانغلاقافعزاللتكرش!اثستصرودأبهموالحاخاماتللاحبارالذهنئةالبنىوصئح(ئهكما

وطنوفم،والتلمودالمنحولةوالتوراةالكنيسفواليفودياعتمدهفالذي؟قاطبةالإنانئةالمجتمعاتمعتفاعلهعدمالى

البثرنوعإئهم:اللهئقاريةعلىقادرينغيربشرفناك.جحاع!ةدابادةئتلمنالأرضعلىوأوامرهتهؤهوقضاءاليفودي

والذينالجنوبأقصىفيوالزىنوج،ال!ئتمالأقصىفيالأتراك،خرمثلتقيديولاعلميولادينيئعتقدأىلديهمليسالذين

الكائناتبينمنإئهمإذالبثر؟ئستوىفيأصئفهملافأنا:عاقلةغبرحيواناتمثلئعدونهؤلاء.مناخاتهافييشبهونهم

،ميحونابنقالهماهذا،القردمنأعلىوفطنةالإنسانوملامحوجهلديهمأنبما.القردمنوأعلىالب!ثرمنأدنىصنصالحئة

خفي.مالاستكشافمعأفلئبحر.الحاخام!ةاليفودئةأعلاممنغلموفو

4002،شهرستانماري.د:تر،لازاربرنار،وأسبابهاتاريخهاالممتامئةفناهضة21(

فضيحة.-ذاتها-بخذئشكلمعرفتهوعدمالتصنهذاتغييبهـان.ومنهجبتهمراجعهسعةفيأساس!ةئساهمةالكتابهذائشكل

دراسة-بحيادئة-بتجردكتبمث6نيوستجدوا،اقرؤوا:يقوللكئه.لل!ئائةئناهضلازارإن-أيضأيفوديوفو-عنهاليفودقال

الهكسئوسعنفتكفم.الحديثالعصرحئىالقديمئنذالحقيقئةالمتامئةفناهضةأسبابعنالمؤلففيهتحدث.اجتماعئةتاريخئة

الثامنالقرنفيالكنيسةاصطدامئئم،بالمسيحئةلئمومن،باليفودئةالرومانئةالذيانةواصطداموأنطاكيةوروماوالرواقئين

تسميمأبسطهالعل،جرائبممنيفعلونكانواماعلىرداوقتلهموتعذيبهماليهودعن،التفتيث!محاكمعنتحذثئم،باليفودتة

وأثرالروشةوالثورةالفرنسيةالثورةعنتحدثئم،لليفودئةاكهضالأدبفيفصلئم...الغربفيالمسيحيونيموتكيالمياه

وعناليفودثةفيالثورئةالرؤحوعنالتامئةوئاهضةالقومئةوعناليفوديالعرقعنحديثهفيالمؤففوفضلفيهما...اليفود

.(اليفوديةيفضححيادي7يفودي2كاتب)إئهال!تاميةئناهضةمصيرعنبالحديثوحتتم...المجتمعوتحولاتاليفود

4002،الجابري.صلاحد،العلميالمنظورمنالباراسيكوئوجيالإنسانخارقية22(

لمسةأوزوحئةهمسةكلعنئتعدآينأىوراح،شفافئتهالعلمققذالعشىلنالقرنبداياتوحئىعشرال!ئابعالقرنفنذ

الحدسئةالمواهبعنئغذآالثرفيالعقلقوىوبأكثر،صلابةالطبيعةجوانببأقسى-فأكثر-أكئروالتصق،للكونشاعرية

وأغلقت،الإنسانعواطفجئدتلأئها؟الإنسانئةعلىوخبمةفلسمةنتائجالرؤيةلتلككان.الأشياءصميمإلىالثافذة

الذافعإطارهافينما،سئئوكئةتفستةانعكاساتلذلكفكان،الحقيقيئالإنسانيطابعهفأفقدتة،صلبةبخذبىالروحئةمنافذه

بداتالتيالروحئةالقتمحسابعلىالمثريعالثراءوخمث،السثوقباقتصادئاتالموخهةالذاتخصثئمئولالمدفوعالغدواني

نسانيالإالانحرافلجةلمطآدياتأوأسلوبأفيإدىتفتقرالتي،ال!يبراللةفتممحلهاوحلت،الإنسانئةتفسئةفيمكانتهاتتراجع

الحقللهذاالمثتابعوالاسم،العلمئةالئاحةحديئأعلىظهرتالتيالجديدةالغفوممنالثايعلم.لأخيهالإنسانقتللىايقاف

أ؟بم.سايفوةئسفىظواهرهئشبأئهائفترضالتيالأساسيةوالفوة،الستيكوترولكبعضهموئسفيه،الباراسيكوئوجيفو

تئؤ،()استشفافبصرفيجلاء،تخاطر-إدراكئةفؤةشكلتئخذالأحيانبعضففي،فتعذدةبأشكالسايفؤةتظهر

بينالاتصالمننوعهيسايدالادراكئةوالفؤة.أشكالهابكلالمار!لةالأشياءعلىثبرالت!شكلتئخذ؟وأحيانأ-بالمستقبل

البصرىوالجلاءالتخاطريأتيوقد،(بصرفي)جلاءاستشفافشكلعلىوالبيئةالأحياءبينأو،تخاطرشكلعلىالأحياء

واقعيةلإثباتالباراسيكوئوجيئقذمهالذيالذليلطبيعة!يضاحإلىالكتابيهدف.ؤفوعهاقبلبالأحداثتنئؤشكلعلى

والذخالونالمشعودونضمنهميدخلبل،حقيقةموفولينالمنئئينكلليسأن-وفلسفيآعلمئأ-وئؤكد،سايظواهر

انتزع-خرمعلمكأي-الباراسيكوئوجيوأن،الباراسيكوئوجئةالملكاتأوالقوىطارإفييدخللاال!ئخرأنعلمأ،وال!ئخرة

التجريبيئ.والتحفقالعلمئةالطريقةبففلوالكقانةالسئخروأعمالالمختلفةالظواهرمنهائلركاممننفسه

4002،التقيبمازن،جوادبلافارسإلىصفيؤنخكماءويروتوكولاتأسفاراليفودمنالقتل23(

مكانأئفخرأنجوادبلافارسئسلسلفيصئبحي()ئحئدحافظرفض،بريثأيفوديآطفلأتحمليفوديةأمبينالتفرلقئقطةمن

القتل،-التفصيلمنبثيء-الكنابيشرح،الكتابفكرةو"لدتالنقطةهذهمنبرلئأ،طفلأفيهلأن؟اليفودحاخاماتفيهاجتمع

فاليفود،جمفيؤنحكماءوبروئوكولات،والتلشود،التوراةفيالغوصخلالمن،اليفودغيروأرواحخفوقستلب،الغتصرئة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ق!تئم،يفودفيغيريقتليفوديعلىعقابأي9يترئبولا،لخدحتهمئسخرةحيواناتالأخرىوالشغوب،-ب!ئروحدهم-

الفلسطيئون،ئبنانفي-عسكر-وأتنرة،ودثقالقاهرةاحتلالأمنيتىيومأ:شارونيقللما،ئلزمغيراليفودفيلغيراليفودفي

أؤلآ،أيدينافييكونواأنولجب،أيديناخارجفمازالواوالسمورئونالمصريونأئا،فمنافيإئهم،دابادتهمئحاصرتهمالستهلفي

ا!منهانفذوا،بروئوكولآ24لديهمالصتهاينةإن:يقولون؟أمنهاحققتقد()إسرائيلنقولأنئمكن؟بعدها،ثانيأفمنافيئم

منبشيء-ويشرحهاالبروئوكولاتالىالكنابيتعرضكما،المئحدةالولاياتفيأيلول11بأحداثانتهت،بروئوكولأ

والعشرين.الواحدالقرنوبدايةالعشرينالقرنخلالنهاتحفققدلمافطابقتهامدىوبينبينهاوئقارن-الاختصار

4002،سكيفعلي،لحديثاالإسلاميلفكرا!التارلخنهاية24(

الحاليةحضارتنامناكثرئمذمةحضارةالأرضكوكبشهدهل؟الحالئةحضارتناتفوقحضارةالىالأرضسكانوصلهل

نهايةهيوما:وشوسعيتمذدالكونأنصحيحهل؟أخرىكواكبعلىبشرئةمخلوقاتهاكهل؟كولئةحربنتيجةاندئرت

هل!؟الأرضخارجكانأمالكوكبهذاعلىالكهفكانوهل؟الرومانعصرفيالكهفأصحابكانهل!؟التوسئعهذا

علاماتفناكهل!؟إسرائيلبنوفمبعدهمنودريتهإسرائيلفوإسحاقبنيعقوبأنصحيحهلأبدي3؟والنارالجئةفيالخئود

؟أخرىكواكبمنوافدةجاءتأمالكوكبهذاعلىالبشرئةالمخلوقاتنشاتهل؟الكوكبهذالسكانالقيامةيومفربعن

بعلمفتخصحصآعالمآكانام؟الحجريالعمرفييعيشئوحكانهل؟وانواعهاشكالهبكائةالاستنساخقبلناالعالمعرفهل

توراتية.ئصطلحاتعنئعئرانالمصطلخينهذينأنأم1مرئ!ينغيروأبالسةوشياطينجن-فعلآ-ئناكهل؟الاستشاخ

4002،ادلبيفنيرمخفد،العالموأمانالممنلاماسلامالذوليالإرهابفتيلنزع25(

ئوسى،دم،الئفتيشمحاكم،الفمئورعرالئعذيب،المسيحيمنالش!هداءوآلامعذابات،المشحرم؟الذينيالاضطهادتارلخمن

الإسلامدعوة،وحوارئوهالمسيح،شليمانالئبيئ،والمسلمونفرعون،...،إفرلقيا،الحمرالفئود،الحديثةالحضارةأريابإرهاب

،الإسلامفيالحقالجهاد،الإسلامحرمهاجريمةالمرنذقتل،الذينفيإكراهلا،فيهبالدخولمروطةغيرحفةعالمئةأخؤةإلى

الجئة،يدخلونجميعهماللهخفق،جهئمفناءحقيقة،دولةكقانونبالفوةالإسلامئةال!ثئريعةقرضجوازعدمعلىالئرهان

وقائعمن،ئحفأتباعمنوالمسلمينالغربضذالموخهالإرهاب؟الإسلامدولةهيما،المسلمينعلىحكرآليسالخلاص

ذيحة.إسرائيل.،القاتلالعقائدي.إسرائيل.خطأ(للغربالئوراة)فلسطينبثارة،العالميالؤجدانوعيفيالاسرائيليئالإرهاب

.الذموشؤالفلسطين،الممارسةوواقعالئعريفئعضلةبينالذوليالإرهاب،الئوراةوعدفوهذا؟فلسطينفيالله

الطئيئالذينئئالجذذوائسلمينوالمسيحيئناليفودعندوالإناثالذكورالصئمتجتانضؤامرة26(

3002،الممنعداويلنوا.د:تقديم،اللتيبسامي.د،لقانونياالاجتماعي

الإسلاميئ-الذينيئالفكرفي-الميحيئالذينيئالفكرفي-اليفوديمأالذينيئالفكرفيالختان-الذينياتجذل-وأهئئتهالختانتسلف

الجنستين-لختانالجنسئةالمضار-الجنمتينلختانالمئحيةالأضرار-والإناثالأفورختانعنالتاتجةالآلام-ال!بيواتجذلالختان

.والإمكانئاتالمئلبينالختانمع-القانونيئواتجذلالختان-الاجتماعيئواتجدل-الحتانالجنمينلختانالمزعومةالضح!ةالفوائد

ئنثترأنأود؟لهذا.الغربئةللمكتبةالضئرورئةاليهثينالكتابهذا:الكتابلهذاتقديمهافيالثعداوينوالالدئحورةتقول

فيالأسلحةأحد)ئه.والجامعاتالمدارسفيوالتلميذاتوالتلاميذوالثئائاتالثمبانئتناولفييكونوأن.الغرب!ةبلادنافي

وال!ثتائاتالمثثثانتدريبفيالتعليمنظاميفثلحيث؟الحقيقئةالثقافةمنالتاحقةالأغبئةئحرمحيث؟العائةالثقافةمجال

وأالمئياسةعنفنفصلةغيرالثقافةإنآ.واقتمادئةوعسكرئةسياسئةهزممةالىالعقلئةالهزيمةئؤدي.خفولهمتشغيلعلى

الئندقئة.أوالسثيفئسكالتياليدئوخهالذيفووالعقل،الحربأوالذين

)شيخينا(عمليةالأوس!الشرقنفم!علىالخاطفةإسرائيلحربأؤلأالعراق27(

3002،الذينسعدمروان:تر،لزفياخو

حظرأزوزفلتفرضعندما،لأا41عامالىتعودزئمابل،اسرائيليآابتكارأليست،خرلثعبالئفطيالمخزونسرقةفكرةان

http://www.al-maktabeh.comشيخينا"،)عملئةليفضحالكتابهذاهـلأتي،(الاولىالأمريكئةالإرهابعلى)الحربخلالبالئفطاليابانتزويدعلىكاملآ



أيلولفيالعالميمركزالئجارةعلىالهجماتلولا،لتحقيقهاؤستغت،العراقنفطعلىلئسيطر())سرائيللهاخالطتالتي

خفولهعلىال!ئيطرةلإحكام،العراقجنوبعلىئباغتاعتداءشنعلىالعزم()إسرائيلعقدتأنبعدوذلك،2هه1

حيفا،فيممافيهاإلىالنفطلضغ()التابلاينسابقأالموجودالغربيئالتفطنقلأنابيبخطاستخدامئئمومن،الجنولئةالفطئة

،وشمالالعراقجنوبإلىالتس!لإلى)إسرائيل(سعتالمخالطهذاتنفيذأجلمنبأئهالأمريكيئالكاقبئوضئحكما

ئلدانإلىمخانيأممرا-التئخطيطهذاوراء)إسرائل(بأنيدرواان-دونالمثئيعةالمسلمينبعضتتذتوكيف،الغودئة

االجزءوهي،،(العراقخرية"بعملئةشئيلماالتخطيطتمكيففيالزالأمريكيوئبرز،خسينصذامعدو؟همعنبعيدآ،أخرى

لمثئؤوناليفودفيالمعهدفيغضوفوالذيغارنرجيوتعيينخسينصذامرأسقطغسينثموكيف،(،شيخيا"عملئةمنالثاني

تغذ-فيما-يتمآنعلى،للعراقفؤفتكإدارفيالثتلبيأحمددورسيأقيئئم،للعراقعسكرحاكمأليكون،الفوميئالأمن

إلىا!اعارتهاتدميرهاسيجريفإئه،هذاشورئةرفضت!اذا،الثئلبيلأحمدالأصغربالأخالأسدبشئارالس!وريالري!)بدال

فيفيالزخوالأمرلكيالكاتبيكشفهاوسر!لةوئثيرةدقيقةتفاصيل،..لهاخالطكماالأئورتسرلم؟ولكن،الحجرفيالعصر

اللأزمة.والخرائطبالضورالمدغمالكتابهذاثنايا

الكبرىهراماتوافىوالماشونئةثيةالثلالهيئةالشزفيءبينالتارلخبالشزالخكغ28(

3002،إدلبيفنيرفحفد:تر،مارسجيم؟سرأوالعالمامريكايحكمفن

فيجيمالمبيعاتأفضلعلىالحائزةوالمبيعاتتايمزئوركنئوصجفةوكاتبالمشهورالأمريكيالكاتبيقومالمنملالكتابهذافي

إلىاللؤصئولئحاولةخلالمن،المختبئةالمسيطرةالأدمغةبكشئفوذلك.خفاءالعالمأسراراكثروتمخصباستكشاتمارس

يتمكنونالذينفمالعالميخاالأحداثوفحركيالحقيقيينالأمرأصحاببأنأالبراهينعناللثامبإماطةيقومحيمث؟الحققةخذور

ئحافظونكما،الغم!تعلىالفوائدونمتبالمالئةالأسهمبأسواقيتحكمونكما.وإيقافهاالخروبباند!عالئب-من-عادة

العلاقاتمجلسوأنظاررعايةتحتكذبذلكيقومونوهم.اليومئةالأخبارعلى)ئهبمئصيطرونحتى،الفئوفيتفوفهمعلى

ومن،التاريخئةللبراهينتقضيهخلالمن.الفاتيهانوحئى،ولاحادوالألمانئةوالمظبرات،الثلاثيةوالهئةالأمريكيئالخارجئة

!.للبثرئةالقديمبالتارلخلناعرةالمطالمؤامراتهذهبينترلطالتيالألغازبتقضي-بعناية-مارسيقوم،المحكمبحثهخلال

السئرية!المنظماتعلىضوءآئلقيوهيالتاس(خمفورعنمخف!كاننهاكثيرتاريخيةلمع!ترائعتحليلهيالمن!لةوالتتيجة

أ.البريطانيئالملكيالمعهدفنظمةهيما.ال!ئريةالثلاثئةالهيئةمنظمةهيما:الكتابفيالمثيرةالأشياءمن.حياتناشئؤونتحكمالتي

هيوما.المنظطتبهذهالثرئةالمصريةعائلاتهموأساطيناليفودعلافةهيما.صهيؤنديرئنظمةما.الإليوميناتيئنظمةهيما

.ملالأمرلكيئالخارجئةالعلاقاتمجلسئظمةهىما.أسلكا--فغليآيحكموقن.المنالطتبهذهعلاقتهاو!ا،الماشونئة

%،المستديرة()المائدةالذوليةللمثئؤونالملكيئالمعهد.الفيدراليئالاحياطونظامالمالأسرار.زوثمثيلدآل.ئورغان،ل.زوكفلر

اتجذأئوش.الحقيقيةوأسبابها،الالأاالخليجحرباعليهللسئيطرةوافئوبالغرليالخيج،الحديدجبلفوما،وزسكينروديس

.صفيؤنحكماءبروئوكولات.التاقلة.الكورئةالحرب،اغتيالهوأسبابكينيدي.فيتنام.والنتفطالابنوئوشالأبوئوش

الأمقلكئة.الولاياتبينالحرب.الثئوعئةئروز.الروسيةالثورة.الأولىالعالمئةالحرب.الثانيةالعالميةالحرب.الابان.هيهر

،الثمرة.الجديدةوأتلانتيسبيكونفرانس.الجيمسيون،اليعفوليون.الفرنسئةالثورة.الماسئونئة.ال!ئرلةالفرسانئنظمة

مصرفبو.الحمثماشئون.المقذسالهيكلفرسان.الروزيكروشيون.المسيحئةضذالماشونئة.()المستنيمونالإلئوميناتي.الأمريكئة

.القاتالاة.زوماالىالطرلق.الميروفينجينيون.صفيؤنديرئنظمة.الضليبئةالحرب.الكاثاريون.الهيكلفرسانوئناة

ئؤديالطرقكل.فوسى.الإنسانأصل.(فوح)زمنالقديمالعالمفيالتناشخ.القديمةوالألغازالأسرار.الإيسيون.الغئوسطة

وئجبرةبثذةوحافزةوئثيرةئقلقةطبيعةمنفيهبما-بالمئرم)الحكمالكتابهذا.و..ووالخروبالالوفان.الأناكئون.سئومرالى

..؟نئجهأيندالىأصئولنا؟هيوما،عالمناحقيقةلنائفسئرأنلإمكانهافريدةعالمةزؤيةلنائقذمالفكير-على

4002ص!3002،2اط،هفوالمجيدعبد؟خذضتوقن؟قغتتماذاالممئزيةوائنقماتالماشونية92(

-الئورانئون-الخئاشئون-العرفانئة-الغئوصئةوعبادتهاميتراالآلهةجماعة-اليفودئةالخفئةالفؤة-طيبةفيالأعلىالكقنئوت

-الخفاؤن-الحارسالملاكأحباب-الفخامون-الوردفيالمقليبجماعة-الغاردونا-الهيكلفرسان-البهائئة-البابئة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المتسبئقسمهاالتياليمين-وكزبئةعائمةماسئونئةوأسماء-محافلها-اسمها؟أينمن-تعريفها-ئ!ثئوءها-أصلها:الماسئونئة

الماسئونئةعلاقة-اليفودلصالحعالتجنيد-والتياسةالماشونئةلها؟يخضعالتيالاختباراتوما؟الامتحاناتما-للماشونئة

تفخرتكيف-الروسئةالإمبراطوريةسقطتكيف-الأممئحارية-غيرهاشيءولاالتوراة-الأديانئحاربة-وبالئلمودبالقتالة

محافل-محفلأؤلأقيمكيف-الرمزئةالماشونئة-والتظيمالماشونئة-الهيكللبناء-فلسطينالىاليفودإعادة-الفرنستةالثورة

-صفيؤناحئاء-البئورلتانئة-اللوثرئة-والغربالثرقمنالماسوني!نممثاهير-الغربئةالبلادمحافل-أسلكامحافل-أوزوبة

-الريفورم-العاتماليفودقيالائحاد-العلمئةالاشتراكة-العفصانئة-والثرفىالائحاد-الدفىونمة-بنلتثناي-الروتارئة-يفؤهضئفود

كتاب.الجمعاتلهذهالانتسابيئميمفويشرح،العالمئةالسئرتةالمنظطتئعظميجمعكتاب.رستثرهـلد-انوشيتبفوئو-

السئرية.المنظماتهذهمثلقأسيىوراءالأهئمال!تببكانواالذيناليفودويففحوئبري،الغربثةالمكتبةفيفجوةيذ

3002،حناحتا،تيةتوراساتدرا03(

والفربانكالحئة،اليومسماوئاتفيراسخأمازالمنها،القديمةالسئورتةالؤثنئةالقضايابعضعناللثاتمالكاذبئئميط

الأممجميعنسلهفيتتباركالذيالمختاراللهشعبوفضائحغئوبلئعريالكاتبيغوصئغ،..اندثرماومنها،والضيب

تحقيقهاعلىاليفوديعحل،توراتئةبماياتالأغيارواحتقاردابادةقتلمنالمئفيؤنئةرساتالمطيربط؟وبعدها..استثناءدون

جنسئةطفوس،التوراةفيالجنس،الدير،والرفثتةالخصاء،الفربانالئخور--()الرافيمالأ!ناموعبادةاليفود،00الآنإلى

الضليب،،المقدشالئائوث،6لهوعبادالقمر،الربمهيكليخاخمب)نجوىالإنمثادنشيد،الجنسرئةصشتار،زواجوعلاقات

صفات،الثتيطان،وهابيلقايين،الالوفان،التكوينأساطير،غدنجئة،رامونالاله،00()الكيروبالمجنحالئور،القرن

وشفوطها،بابل،المسيحت!تبأخطاء،التوراةفيالواردةالأخطاءبعض،والعذراءالمشح،الئاقطةالأسفار،العبرانمينإله

.التوارةاسمهكتابأوئعريوئفئدتدحضالتيالموضوعاتمنوغيرها

3002،الحافظنضالمخقذ،الكلرلمالقرآنئوسترادافوساكأناجيلالتؤراةوال!مئياسةالنئوءةبينلحقيقةا31(

العراقبينالعلافةهيما؟نوهـئةبفنبلةافىمةمكةضربالىدعاتنمصيرما؟ئئوءةالعالميالتجارةمركزئرتجيئانهياركانهل

علاقتهارما؟والفرأنئةوالتوراتيةالإنجيلئةالنوءاتتلكهيما؟الرتان،خرفيالبوءاتقضةمانصر؟نئوخذزمنوبابلالآن

التوراةخلالمنو)إسرأ!ليل(اليفودنهايةتبدويمف؟ئئرءاتهمتجاهوالمسلمونوالمسيحيوناليفوديفعلماذا؟العالمئةبالتياسة

نئوخذأسرهمكيفاليفودنسيهل،وئوسترادافوسواليفودويابلالعراق؟الكريمنوالفرموئوسترادائوسوالأناجيلوالتلفود

نووثةضربةفناكتكونأنالممكنمنهل؟العراقمنالاتقامبريطانيا(-)امريكااليفودئحاولهل؟بابلالىوسباهمنصئر

التوراةوئئوءاتالأمريكيونالستياسئون،صفيؤنحكماءبروئوكولات،ومشاهيرهانشأتها-الضفيؤنيةالمسيحئة؟للعراق

واليفودفلسطين،الأمريكيةاليفودئةالمؤامرات،الثالثةالتووئةالعالمئةوالحربهرمجدونمعركة،وئوسترادائوسوالأناجيل

والياسة.النبوءةبينالحقيقةكتابخلالمنالمذهلةالحقيقةلنتعرف!؟القيامةيومبدأهل،وئوسترادائرسوالتلئودوائوراة

3002،الفهداويخالد.د،الإسلاميئالستياسيئلفقها32(

نابعد،إسلاميسياسيفقهلتاسيسقواعدوضعأجلمنجداجدآئلحةالحاجةغدتبالذاتالوقتهذاوفيالرقنهذافي

التياسةتاريختأ--الباحثيتناول.ومنهجئةتأسيسأ،العباداتوفقهملاتالمطفقهأفي؟التعبيرصغإنالعاديالفقهأشبع

المدرسةإلىؤصئولآ،والغزاليوالماورديتيم!ةوابنوالثثاطغخلدونوابنحنيفةبأبيفرورأ،باظبنغضرئنذالإسلامئة

المتياسيالفقهتعطيلأسبابهيمائوضئحئم.)سلاميسياسيفقهقواعدإدىالحاجةلماذاوئعلل.المعاصرةالتجديدئة

الفقهإغناءفيالإسلامئةالجامعاتدوروالىوالملكوالخلافةوالاستئراقالعلحالةعلىوئعرئج.ومظاهر؟الإسلاميئ

ئؤصئلةقواعدنحوثاويبحث،وعيسىوئوسىوابراهيمئوحالأنبياءعندالتياسةفقهبحثالىالباحثيرتذكما.التياسي

فىويبحث.والستلامالحربفواعدأفي؟نيشهاالتيالمرحلةهذهفقهالىيصلئئمومن.الكرلمللفرآنالياسيللتفسير

،ى
يتطرقكما.والشةالقر،نفيالمصطلطتهذهمنكلضبطوكيفية-الحرب-الستلام-القتال-الجهاد:مثلعديدةئمطلحات

http://www.al-maktabeh.comالثترعبينال!ئهيؤنيالكيانمعال!تلام)مثالالاستضعاتمرحلةفيوالحربالتلامقواعدإلى-التفصيلمنءبثي-



،الإنسانوخفوقالتيابيةوالمجالسالذيمقراطئةفيهـلبحث،العالميةمرحلةفيوال!ثلابمالحربقواعدبحثإلىويصل.(والواقع

وئبئن%،ال!ثياستةاثتغئراتضوءفيوال!ثلامالحربقواعدالىوئعرئج.الإسلاميالياسيالفقهميزانمنالعالميوالستلام

مأحضاراتحوارفوالآنيحدثماوهل،والآخرالعولمةويتاول.والمغئراتالثوابتبينالإسلاميالستياسيالفقهقواعد

فيئفصئلآ،الئلاثوالسصلطاتالئياسيئوالفقهالذوليةوالمنظماتوالإرهابالمذنيئالمجتمعفييبحثكما؟حضاراتصدام

المؤسئساتودولةوالأئةوالطائفئة،الوراثيوالتظامال!ثئورىومجلسوالعقدالحلواهل،واسثوال!لطانوالإمامةالخلافة

والحر!الإسلافيالقوميوالحوارالقتليوالتظام،القردوفقهالذولةوفقهالفقيهوولايةوالدلشورالتاسئةوالحقوقوالمرأة

ارتآهاالتيالقواعدئعددئم.والستياسةوالذين،العالميئالإسلافيالتظامومعالمالسثياسئةوالتغذدئةالعائةوالخرتاتالحضارئة

إسلامي.سياسيئفقهلتأسيسىتصلح

3002،نصراللهنضال،الجنسالممئياسةالذينفيممنوعةكانتوقصائدقبانينزار33(

نإ-/العيسىشليمان/.ومدهـلدالصتينشوربينيومذاتوعطرهاوردهاتشترتالتيالبساتينطفل.بردىطفلفئانينزار

زوحهاعلىيعيثى،الحديثالغرجمأال!ثتعرمدرسةفوقتانينزارلكن؟الغقليالتارلخثئعراءتافلةمنشاعررييعةابيبنغتر

تظضقا،حينقئانيلنزارئنعتقصائددفتيهبينيضمالكتابهذا./القاسمسميح/.اثففالثبابمنوأجيالالثئعراء،لاف

من؟الإجازةوقضةدرةالمطأوالمغقضةالكتابهذايحكيكما،أجزتالقصائدلهذهوحئهاالغقلئةالجماهيرضغطتحتئئم

وغيرها...-بلقش!-شرعئةخيرفحاكمة-المستحفة-المهروئون-النكسةدفترعلىهوامش-وقمروحششخبز:القصائدهذه

و...والسئياسةالمجتمعبخخةومنها،الذينبخخةومنها،الأخلاقبخخةئنعتقصائدفمنها

،تراثنا(جميل!)منالباكيودمعةالمثتاكيلوعة34(

3002،عايشفحفد:تح،الصنفديأيبكبنخليلالذينلصلاحالمنسوب

الخمثئفرراتكلفؤئفهفيهجمعالذيللكتابالأساسئةالمادةهيهذه.والهيامالولهمنذلكئصاحبوماوالغرامالعشق

التيللحالةوالمعئرةالبليغةالألفاظذلكمنئستخدمآ،الجميلالموسيقيالستجعباسفوببهايتعفقوماوالغراموالعشق

منكقهذلكالمؤففيحكي.وفئونهال!ثتعرئحسئاتومنالبراعةمنتخلولاالتيالثتعرمنبأياتذلكئلخصئئم.يصفها

وأحداثوعبراتوزفراتواشجانوال!قاءآهاتالتظرةبينما؟ولكن،بلقاءوتنتهي،بنظرةتبدأيرويهاقمئةخلاله

الثاكيلوعة:كتابفوذلك.بالقراءةيستبتعويجعله،القارئيشذبالقضةئحيطمالكلوصادقبليغووصف،توئجر

ئؤزخآ!كونهعنفضلآ-الضفديالمؤلفلأنزلكنقول.العصرذلكفيالأدبلواقعواضحةصورةئقدالذيالباكيودمعة

بأئه:لهترجمقنبعمققتلمنؤصففقد،رقيقآوأديبآشاعرآكانفقد-بالوفياتالوافي:كتابهخلالمنبهاشتهرماوهو

.الألقابمنذلكويخر،المجيدوالثئاعرالرمانأديب

،(الئوشفيةوالمحاسنال!مثلطانية)التؤادرالايؤبيالذينصلاحالناصرالممثلطاقسيرة35(

3002،ايبشأحمد.د:تح،شدأدابنالذينبهاء

تبقىأ،للفدسوقتحه،حالينفيالاكبروانتصاره،الضليب!ينمعوخروبهوجهادهالأيوليالذينصلاحالخالدالبطلسيرةتبقى

ينقلا،الئوسفئةوالمحاسنال!ئلطانئةالثوادر،)الرائعالكتابهذافي.الوعنئاءالإسلاميالغرجمأتاريخناصفحاتأنصعمنواحدة

عيانكثاهد،لناوئصؤر..وئطولاتهوأعمالهالكبيربطلناحياةعنئباشرةوروايةحئةصئورةشذادابنالذينبهاءالمؤلفلنا

احترمهحئى،الأئوليئالذينصلاحالناصرالسئدطانبهاتحلىالنيالعظيمةالمزاياعنبديغةوعترأئؤئرةمشاهد،صادق"لبت

صاحبهوديغدو،المثثرلفبالفدسوديقترن،جهارهبامجادديقترن،عاليآالذينصلاحاسمفارتفع،الأصدقاءتلة!الأعداء

امتدادعلىجمعاءالبشريةبل،!،ا!س!مئةالغربئةائتاأنجبتقاالتيالثثخصئاتأعظممنواحدآ-جدارةبكل-

قدكانت،وحكمتهوفؤتهشجاعتهعنفضلآ،وتسامحهوئبلهبفضلهالصئهادةأنفخرآالذينصلاحشلطانناوكفى.تاريخها

وحدهم.نسيجإئهم:يخهمئقالالذينمنواحدالذينصلاحالئاصرشلطانناإن.وأتباعهأصدقائهتجلأعدائهعنصدرت

أ
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3002،لبدريا.جمالد،المعاصرةاليفوديةالأمئولئة!دراسةالاخمرلممئيفا36(

اليفودئةبينالمثتركالقاسمهيالإسرائيلئةالذين!ةالأحزاب-.للضفيؤنئةانعكاس(و)إسرائل،لليفودئةانعكاسالصفيؤنئة

فرق-فناك-وليس،الصئفيؤنئةاليفودئةالرؤيةلجوهرتجسيدالأحزابلهذهالقومئةالوظيفة)ن-..()إسرائبلووالصئفيؤنئة

للذيانةالناريخيةوالائجاهاتالستماتهيما-.التلفودئةالرؤيةتتبتىفك!ها،الوسطاليمينيم/اليساربيناستراتيجي

الضفيؤنثة؟الحركةقبلالحديثةاليهفودئةالائجاهاتهيما-الإسرائيليئجالذينيللفكرالأساسئةالستماتهيما-؟اليهودية

الذينئةللأحزابالإيدئوئوجئةالتطبيقات-.أوزوبافيالضهيؤنئةالحركةنشأة-.الإسرائيلئةالذينئةالأحزابوتطوزنشأة-

فيالإسرائبليةالذييةللأحزابالقومئةالوظيفةهيما-.الضفيؤنئةوالذئمقراطئةالثيوقراطئةائمونيمغوشحركة-.الإسرائيلئة

الرئيسئةالذينئةالئئخصياتتعداد-.-والعسكرئةالأمنئةالوطمة-والاستيعابالتهجير-؟الضهيؤنيالغرلشالضراعإطار

المتطرفينتجنيدفيالاسرائيفيئالجيشتوس!ع-.67!أبعدالذينيالغئضروصئفودالجديدةالذينئةالمنظطت-.الإسرائيلئةالفودئة

الكنيست.انتخاباتتخوضالتيالضهيؤنيالكياناحزابتعداد-.اليفود

3002،البدريجمالد.،غدأ،اليوم،أمسشازونالذمضثثت37(

رمر؟المؤسئسةلهذهرمز-أيضآففو-،الحاكمةالإسرائيلئةالمزشسةفيواحدقردفوماارئيلىبقدرأواريلاوشازونارلكإن

المالثيحانيةالمجموعة-.الماشيحانىوالعصر،اليفودىالماشيح-.لهمبالتسبةا،ماشيح"إيجالسورمز،لنابالتسبةسلبي

ديفيد-هيرتروغحاييم-نافونإسحاق-كاتزرافرام-شازارزالمان-زفيبن)سحاق-وايزمنحاييم-."الاولىالذرجةمواطنو"

نتيافو--بيرلزشيفون-شاميرإسحاق-بيغنمناحيم-رابينإسحاق-مائيرغولدا-أشكولليفي-شارلت-ئوشيغورئونبن

.الكبرى(و)إسرائيلشازون-!!القانونفوقشازون-.151الكيلوحئىا51الوحدةمنشازونارلل-شازوناريل-براك

.)إسرائيل(وئستقبلالثئازونئةالظاهرة-

3002،البدري.جمالد،النصنتحليلفيجديدةفكريةدراسةالفرآنهندسة38(

والاويل.الئفسبر-.للنبؤةاست!رارالفر،نؤخوددهان،الحياةمعالمئزنةالبشىئةالطبائعئلائمالذيالخالداللهصوتفوالفرآن

هندسةفيالذائرةلماذا-.الفر،نغفومبالفر،نيالتحليلخصائص-.والجانللملائكةوليس،الإنسانأجلمنأنزلالفرآن

ما-؟والكلمةالرئمبينالربطئطؤر-كيف.الف!حىشورة-التيل-سئورةالشئس!-سئورة؟الذائرةهذهنماذجهيوما؟الفرآن

الغلق.شورة-الإخلاصشورة-والبقرةالفاتحةشورتا-.نيالفرمالتحليلمنتطبيقئةنماذج-؟والرئمالذائرةبينالعلاقةهي

جمالئةفيهاصئورة،وئنظمةئعئرةضورةمكؤنآوالأرقامالكلماتبينأصلتفاعلهيالهندسة،إذن.والمستقبلالفرآن

كلامآالهندسةكانتفإذا،المجالهذافيمفهومنابموجبهندسةهيبل،زقتآولاكلمةليستولكئها،الأرقامودقةالكلمات

والذقة.الجمالفواصفاتفيه،ئقذسةهندسةاللهكلامنوالفرم،ئهنذستآكلامأأو،كلامئةهندسةكانت

3002،شهرستانماري.د:تر،فنكلشتاينئورمان؟الفوئوكوستاليفودصنتغكيف93(

هذاإن.ئعلموه.أنعنعوضأالفوئوكوستيبيعونأئهمدي.يبدو:يالديجامعةئديرفودفجاكوبمرنوددالحاخامقال

للفوئوكوستإيدئوئوجئةتقدمةفوالفوئوكوستأنئؤكدائه.الفوئوكوستلصناعةوائهامتشريح-واحد-أنفيفوالكلتاب

نفسهاقذمتهاثلةالإنسانخفوقاتقاصاتفيهاإنأوحيث؟العالمفيوأعظمهاالعسكرلةالفؤاتأكبر)حدىإن.الئازفي

التقدمواجهةفيالحصانةوخصئوصآ.لهئبرزلاالذيالضحئة-الوضعهذاعنهائلةوفوائدأرياحآجنتوقد.ضحيةكبلد

تزوير-كبيهرحدإلىفستنكر-أئنييجدونعدماغالبأ--يندهشونأهليكان:فنلكشتاينيقول.وسنادآئبنتآا!ثرحئى

ودغم()إسرائيللدولةالإجراعئةالسئياسةلتبريريستعملونهاالنيالتقيمفووالأبسطالوحيدالجواب-الثاقئةالإبادةواستغلال

منالمالابتزازإلىالهادفةالفوئوكوستلصاعةالحاليةالحملةإئه؟شخصىدافع-أيضأ-فناك.ال!تياسةلهذهاقخدةالولايات

ئورمان.ئوناكولكازينوأخلاقيئستوىفياسنشهادهموضعت،للفوئوكوستجينالمتالقحاياحسابعلىأوزوبة

وأمرلكا.وأوزوبةالذتيابهيخدعونوكيف،يستثمرونهوكيف،الفوئوكوستاليفودضتغكيفيفودي!يفضحفنكلشتاين.ج
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م!لمين،أمكانوامسيحئين)اسؤئيل(فيغيراليفودضدالتمييز04(

3002،شهرستانماري.د:تر،الذيبسامي.د

نهاية(الفلسطينيئ)التضالالفنفلدورةيكونلنأئهوئؤكد،الفلسطينيئالثئعبلألبمأفضلقفمفيئساهمالكتابهذا)ن

هذهإن.ئعذللناليفودغبرضذباستمرارهىالى،قضائئةوممارساتبقوانينومتجسدةئتمئلة))سرائيل(سياسةمادات

ئغ،الذينئةالخقلةمفهوم-البدايةفي-فئؤكد،الإن!انخفوقعلىالمستمرالاعتداءتفجبالإصبعنتلمستجعلناالذراسة

اليفودئحرفوكيف،املا67وام!49اليفورغيرخفوقعنويتحذث،ام679وم4891بعدوالتدميرالترحيلعنيتهحذث

اليفود؟لغيرمنشودئستقبلأقييتساءلفئم،غيرهمضذوسيلةالقمعويئخذون،العدالة

3002،الزبيعيإسماعيل.د،(والقارورة)المثئيخالغزبعندتطورالغلؤم41(

عنتحذثكما،الإسلامىالققلىالمجالفيالفلسفيالفكرئثئؤوعن!والمرئراتالغفوملاطعنالكتابهذايتحذث

الكيياءوعن،والمسلمينالغربمنغلمائهاوأهمالرلاضئاتوعن،والمسلمينالغربالأطئاءأهثمهـئعذد،الغربيالطب

وغلمائه.والقلك،وغلمائها

3002،الزييعىاسماعيل.د،معرفيةمفارياتالغزييئالثقا!لذاتاتحؤلات42(

عدىوالبهاء،الذاتوتجلد،الث!تائمكيلعادةئصارسوغاضبحانقفالجميع.الغربمثلالظلامبلغنشغوفةأئةمنما

الوعياستصراران.والطائفئةالغئصزئةوالتتفرقة،الخرتاتوافعدام،الاجتماعئةالعدالةوغياب،الفرصوفوات،الأطلال

بعناصرإحساسدونمنمداهافيعالقةوالرؤىفالتصورات.التاريخيالتياقخارجيعيث!ونيجعلهمالغربلدىالذاتي

المزلفيبحث!؟الرآهنةالفحظةأسئدةمنالغربأين!إذن.منهخلاصولافكاكلاالذيالموئلفوفالتقديد،والتحولالتغ!ر

قياس.الأحقادفاتورة.(والطغيان)الالغاة.التغييروئحذدات،التغيير(وفواصل)العالمالذاتوتحؤلات،العقلتقدفي

.(المفاهيميةالوظيفةصئب)فيالتغييرئوخهات.الواقعئنتجهما.الماضيترشبات.بالخصئوص!اتالوعي.الكراهيةدرجة

معيارا.الافلإلىالأحداثمن.ئئهمآالوعي؟التارلخنستخدمكيف.التغييرئعيقات.الوطئةبعدما.الوطنئةسيئولوجيا

الغرييئالثقايخأالخطابقفكيك.لهوئحركللنارلختمثبلالخذث.الخطابمنقرلبأ؟الأحداثعنبعيدآ.والموضوعيالذاتي

الرجل.بابلئرجترميم.الجاحظ.المثففبعدما.ينقطعلاوال!وك،تترىالحادثات.(الكبرىالأسئلةئوئدالكبير)الحذث

العراقيالثقالثالخطابمكؤناتمنالاقترابئحاولة.المثئفمحنة.الئفدثةالوظيفةتداخلات.معطفهأزرارققذالذي

أيدينا.بينالذيالكتابفوهذا؟عنهاجابةللا4جادةوفحاولاتجارفةأسثلةمنسيل.موقع!)المحنةصرالمط

اليفودفي،الأمئوفيالتفزفوغلاةكاهانامائير43(

3002،عليعمعائدة:تر،سيمونوفيليبميرجيرفائيل

البلدهذافيالئاس.الذئمقراطئةعن-ككأ-ئختلفةاليفودئة.معأ.تتعايشانلاوالضفيؤنئةالذئمقراطئة:كهاناأقوالمن

و،خرون)إسرائيل(فييعيشبعضهم،يفودئوجد،إسرائييؤنئناكئوجدلاليويالئسبة،فكري!ترضى،ترضى()اسرائيل

شازون)نآ.الغربمنوشلبهالبلدهذاالىالمجيءفيالحقددينافإنيفوديآشعبأئناكولأن،يفودي!شعبأخناكإنأ...فييعيشون

يخافهكماتمامآأخافهوأنا،شيءأفييفعلأنأيامكانه،ئئلأيةولا،أخلاقئةمبادئأئةيملكولا،كاذب)ئه،جدآجدآسئض

فيهاأوافقالتىنفسهابالطريقة،بالتاكيد؟بالطبع؟الغربالمذن!ينقتلحقيقةتتقملفانت؟إذن:كهاناالىشؤال.الشارئؤن

.ئبنانفصفعلىالإسرائيلئين

24002ط،3002اط،هفوالمجيدعبد؟اليفوديةنشاتكيفوعزرامؤسىبينما!هـ(

ئوسى-زمنفياليفودئةإلىئصصرلمالقديمالعهد-ئوسىزمنفيئةاليفيإلىئشرلمالكريمنالفرم-إسرائيلوبئوموسى

غيرهيوهلالألواح-ئوسىتوراة؟وتدوينهاالتوراةت!نخعبممتى؟سماويكتابالقديمالعهدهل-ئوسىرسالةحقيقة

وداودوالأسباطئوسىيفودئةعدمداثبات-وأبنائه)براهيبميفوديةعدمإثبات-الحكيمسئليمان-وداودالرتور؟التوراة

اليفودئة.سمات-اليفوديةاأنث!أونحمياعزرا-؟اليفوديةنشاتكيف؟المقدشالكنابفياليفودئةظهرتمتى-وشليمان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


3002،هفوالمجيدعبد؟أقيزتوكيفعزرابعداليفودئة43(

-الطفوس؟عذة،لهةيعبدونفمأماليفوديبدهواحدإلهفناكهل-المعتقدات-والأخلاقالتوراة-ك!هاالأسفارتدوينتارلخ

الآخر.باليومالإيمان-ئختلفةوصايا-الرنىحولوصايا-التسا.منائمحرئات-الأخلاقئةالو!ايا-الوصايا

3002،هفوالمجيدعبد،العالمإلىاليفودنظرةتلمؤديةمفاهيمكه(

ميح-والمسيحئةالتلئور-الأخرىوالأممالتلمود-عليهالرزود-أهم!ته-ترجمته-تأليفه-جمعه-قسلفهالتلئود؟كتبمتى

-والآخرةالتلئود-فلسطينمنالتلئودموقف-تفؤهمنالتلئودموقف-تدفودئةموضوعات-والغربالتدمود-المخلصاليفود

...التلئود()تطوروالقتالةالتلمود

3002،هضوالمجيدعبداليفود؟إلهأيفما؟نجهؤهأمالله47(

الهيفؤه؟صفاتهما-!لعقوبداسحقداسماعيل)براهيماله-)يلأخرى-،لهة-بعلتفوه-الل-اليفودعندالآلهةتعدد

؟ئوخدونالبفودهل.ادخ...الكذب-الخزن-الجنسخب-الجهل-التسلط:؟تفؤهصفاتما؟أتىأينمنةاليفود

24002ط،3002طا،هفوالمجيدعبد،لبداياتافنذاليفودئةوالمذاهبلفرقا48(

-الغنوصئون-الأسنئون-الفرلسمون.الحشدئون-الضدوقئة-التامرئة-وانقسامهااليفودئةئمثئوء-الإسلامقبلوفرففماليفود

اللوثرتة--الأثكلناز-الجرريفود-القتالة-الفاءون-ميمونبنئوسى-القرأءون-التدئوديون-الرلانيون-المتعمئبون-الكتتة

المسيحئة،مناليفودموقفئبئندقيقآتفصيلأئفضلةأخرىوموضوعات-ونث!أتهاالضفيونئة-تفؤه-شئفوداليفودئةالمسيحئة

..وأتباعهالمسيحاضطهدواوكيف

3002،هفوالمجيدعبد،التؤراةضففورفنذالصئفيؤنيئوالإرهاباليفوديةالمجازر94(

علىالحالاووقائعالقديمالعهدكابخلالمنوحديثأقديمأدارهابمجازرمنالهوداحدثهما--بؤضوحيئرحالكتابهذا

-الفضاة-يثوعمجازر-ئوسىإلىئسبتمجازر-ئوسىقبلمامجازر:المجازرهذهمن،الحديثالعصرحتىالتاريخئرور

يفوديت-المكابئينمجازر-ياهو-إيزابيل-الالوفان-سنحاريب-العجل-مدين-تفؤهمجازر-داودالىئسبتمجازر-صموئيل

فلسطين-لرعماءالإسرائفةاليفودئةالاغتالات-المصطنعةالذولةفبلفلسطينمجازر-البلاشفة-الفرنسيةالثورة-استر-

منتوثمىكتاب.كثيروغيرها،المئحدةالأممبقراراتالمثاينةعبث-0002حئىاهـ49قبلمنفلسطينفيالفرىتدمير

جبينفيالإنسانئةتظرؤجهةمنعاروصحةوئو،اليفود"؟ينوالارهابالقتليو"ئق،بهايؤفونالتياليفودئهتبومنالتوراة

جبينهم.فياليفودتظرؤجهةمنئشرفوسجل،اليفود

3002،القبلانمروان،الخليجظلالعلىءاضوا05(

قنالتتحالفساندإذائر"؟أحلاهمايخازينأمامالملكوأصح-ئوقفها...أنأحديامكانعادماحئىالأحداثعجلةودارت

عب،سيغضبكلهالعالمفإنأ،خسينصذابمجانبإلىالؤفوفاختارإذاأما،العراقئهاجملن))سرائيل(أنلهيضمن

التطرتمبعهي)يرانأنفو-البئة-الصحيحغيرالأمرلكن-.لهئقذمهاكانتالتيالستخئةاولعداتمنالخليج!سيحرمه

أفغانستانإلىسفودناذلكفإنالحديثالعصرفيالإسلاميالتطرثأصئولإلىالعودةأردناداذا،الكثيرونيظنكماالديني

الأوسطالشرقفي-أيضآ-التناقضمظاهرومن-.العئمرلنالقرنمنالأخيروالربع)يرانإلىوليس،عرالتاسعوالقرن

منوأهم،ئوسكووأصدقاءالغربخلفاءبين،والراديكال!يناثحافظينبين،الفطرئةوأنصارالغقلئةالقومئةأنصاربينالضراع

صذامكانمايحدثفقد،الخطيمالمخىهذاالىالأمورئجريات!يضحو،-.وفقراؤهمالغربأخنياءبينالصتراعكلذلك

خسينصذائمخلع،791لاتموزا7ففى-.ال!غودئةفيالمالكةبالعائلةئطيحانقلابقياموفو،بخذوثه-حفيفة-يأملحصين

المؤتمربدأ-.الحراقىالحكمنظامقفبئمحاودة-تحديدآ-الأسدوالرئيسشورئةمتهمآ،بغدادفيالقيادةوتسلم،البكرالرئيسن

اقتراحآرفضتشورئةلأن؟شاغرآمقعدهظلالذيئبنانباس!ناء،الغربالرعماءجميعبخضور،9891أئارو5يومأعماله
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الأشطل؟اللهعبدفضلفقد،حكومتهمنئحذدةتعليماتيتلقلمائحدةالأمملدىاليمنيئال!ثفيرولأنأ،تغذموقفهحذد

الأمن.مجلسجلسةعنالتغيب

3002،طخانجمالضحفذ.دائختار؟اللهشعب-حقأ-اليفودهلالكبرىالخديعة31(

تقول؟الإسلاملنبيئأوالمسيحللمئدالضهاينةيكنهالذيالعداءمدىمااليفود؟وأمرلكئونأوزوبئونففكرونؤضصبماذا

اليفودلخفىالحاخاماتابتكرهمحضسياسيمفهومفوالمختاراللهشعبفكرةعنالتائداليفودفيالمفهوم)نأويشتر:نيستا

التلمودبتعاليبماليفورويأخذ،التلمودئةالحاخامئةالذيانةأساسالثتعارهذاوئعتبر،العالمعلىللتيطرةالذؤوبالستعيعلى

الذولة-الماشونية-الكرلموالفرأنوالأناجيلالتوراةفياليفودوصف؟إسرائيلفوتن-اليفود؟فم-قن.الحياةفيلهمكذسئور

الذينإلىفؤخهالكتاب-....الرهيةاليفودئةالأسلحة-والعالبمأوزوبافيلليفودإستانبولفيا!برالحاخامرسالة-العالمئة

....وئحاولوائقاومواانأجلمنحقيقتهميعلمونالذيندالى،الفودحقيقةيعلمونلا

3002،الرأشدفحفد،غريىابنإلىالغزاليمنالؤخودوحدة52(

وحدةينابيعئفضلئئم،الأريانووحدة،الؤخودوحدةأبعادعنيتحذثئم،الكتابلقراءةئهئضعذيرةبتعارلفاثؤلفيبدأ

الجيلاني--)الغزالي،الؤخودلوحدةالأولىالضياغاتعنيتحذثئئم،...(والحديث)الفرأنالإسلالاميالمعطىفيالؤخود

ليصل،(ال!تنجاريالمكزون-الفارضابن-مدين)أبووالوحدةالائحادبينالمراوحةعنيتحذثثئم،...(العالار-الستهروردي

.(الحكمفضوص-غربي)ابنالؤخودلوحدةالقائئةالضياغةإلى-منطقيئتسلئلعبر-المؤفف

انستحيل،الاتخاددواماتإلىالإلهيئالخمثمنالإسلاميئالتضؤف!والائحادالخمثنظربة53(

3002،شدلزاافحفد

الكرلمنبالفرمئصئلآ،الوحيهديمنئنطلقة،الإسلافيللتصوفئعاصرةزؤلةمشروعالكتابهذافيالمؤلفئقذم

ثالثأ.العلميئبالمعطىوئستأنمأ..ثانيأالعقليئالمنطقضوءوعلى..أؤلآ

3002،طخانجمالفحقد.د،للكلامفرصةامنحوني34(

الوعياخلع..تننولا،ثملعشاءبعدالاتتئمولا،بالعيشواك!،لأهلهاوالخرلة،لأهلهاوالثقافة،لأهلهاالثياسةاترك-

لالأئنيقيلماذا..أموتأنبعدليتذكاريتصئبإقامةفكرةئقاومواأنأمنكمأرجوهماكل..غب!السث..لا.الثومقبل

تخندم%ئرأمنتذميوفولسخرالذيفملهرأذدلثأأبيدإنالأكم!الفعدودلتالمأتقرأأحترلدجاأدضاليهدقنوأنتلأبكالتمأأدتذأيهاالثبلد

لاأ،فخدتينيعود)لموالعقلانئةالعقلكانلاذا!؟والاستسلامادلمةعنئرهةليتوئفالعقلعلىالفيتوحقاستخدام9\وقت

والاداناتالئهمتبادمل)يقافيامكانناهل-؟تذويالإسلامئةالغربئةالحضارةجعلالذيما-!؟الجئونئمارسأنلنايحق

!؟الحالدةالإنسانئةالقيموتعميق،والتعذدئة،الفكرئةالخرلاتتوفيرعلىانبنىالذيالحفارفينهجنا)عادةعلىجميألعمل

....يكونمالتكنئئم،ويكم،والآن،فنافنبدأألا-!؟الئضليلمرولئةمنصرالمطعلامالإيحملهالذيالمقدارما-

،الاستعبادومصارعالاستبدادطبائعكالزخالة55(

24002ط،3002أص!،طخانجمالئحمد.د:تح،الكواكبيالزحمنعبد

مزلين،الجحرمنئددغلاكيالماضيمننتعلمأنأجلمنالاستعبادومصارعالاستبدادطبائعكتابهوأهمتةالكواكبيئأهم!ةتأتي

التياسيالاستدادفوالذاءأصلانعنديتمخصن:ويقول.الفرىأئمفيبدأتاليافكارهللراسةاستكمالآالطبايحتثنرويأتي

مظاهرأعظملأئها؟خاصئةالحكوماتاسنبدادإطلاقهعندبالاستبداد)وئراد:ويقول.الد!مثئورئةبالثمورىدففةودواؤه

عنناشئوخوفهم،منهميستحقهبماعلمهعنينشأخوفهلأن؟بأسهمنكثررعئتهنقمةمنالمستبذخوفإن:ويقول.(أضراره

منئقيماتعلىوخوفهم،وشلطانهحياتهققدعلىوخوفه؟فقطالتخاذلتوفمعنوخوفهم،حققىعجزعنوخوفه؟جهل

فقط.تعيسةحياةعلىوخوفهم،طكهسماءتحت،شيءكلعلىوخوفه،أئامفيغيرهيألفونوطنوعلىالنبات
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2!و2،طخآنجمالمخفد.د:تح،الكواكبيالزحمنعبد،اكأؤزالإسلاميةالنقضةمؤلقرالفرىأح!(كلح

،التاستوعيةفيالغلماءبمسؤولئةمنهم)يمانأبالواقعالنفوضحاولواالذينالتهضةزؤاد؟الأفذاذأجدادنامنواحدالكلواكبي

ألأيجب:هذاكتابهفيالكواكبيئبهنادىئما.مصائرهمضغفيأحراربشرأئهمئدركواأنبعدبخفوقهمالمطالبةعلىليقدروا

ظكتةإلىدئمقراطئةمنالإسلاميةالمتياسةتحؤلفوالفئورسبب-خطهعنالغذولفيئمانعوألأ،الذاتيئرأيهعلىأحدئصر

الأميركونفجردكأن-وا؟حثاتوالمطوعاتوالخطابةالتعليمخر!لة،الخقلةققذناهيالبلئةإن-ئطلقةتثكيةالىئئم،ئقئدة

ولكن؟،واجبةالأمرأوليطاعةان-العبادويظلم،البلادئخرثكانولوواجبةطاتوكأن،العدلعنحتىئغنيئلمأ

بدينناالضمكمنبدلآالأشخاصنتبعصرفا-المسلمينبحكموأؤلىالجائرالمسلممنأفضلالكافرالعادلفالحاكم،العدلمع

الفلماءولايةتحتدينناذخولعنفضلآ،عليهاقردوتسئطالقانونئةالس!لطةانحلالئوفسادلكلالمثأان-الحنيف

والطيعئةالرياضئةالغفومدراسةمنولائذ،المسلمينئضعصالذيئةالغئومعلىالاقتصار-)نالمتعممينالجفالأي؟الرشمئين

الاكبرال!ثببان-الإحساسققذفيناتأ!لوهكذا.تغوآذلكوعذوا،الغئومئةالأمورفيالتحدثالخطباءتركإذ-أيضأ

قذرمنالخمافوالجهادأفضلإن-الاستبداددهمئزئنونالذينالمنافقينالمتملقينالغدماءإدىوميدهمالأمراءتكئرفوللفئور

بمارائهم.ويأخذوااأيضآايامراءيحترمهمأنيلبثلاحئىالعاملينالغلماءلاخراموتحوللهم،العائةعنداكفقينالفلماء

،توآأنجزقدأئهفي،واحدةلحظةنشلتفلن،تاليفهتاريخمنهحذفناان،المذهلةالكئبمنواحدالفرىأئمأننجد؟وهكذا

الفراتي.الس!دباسموفعهقدصاحبهأنوخضوصأ

2002،طخانجمالفحقد.د،لعبيداودلمقراطيةاتتفف57(

.ناةالمطعلىويحث،اكلبدةالىيدعوماوفيه،وئرهقئؤلممافيه،والمفازاتالمتاهاتعنالأحاديثبعضالكتابهذافي

جانبإلىفيه،ولكن..الثقافةأجلومن،الديمقراطةأجلمن!؟ماذاأجلمن،الهموموكذلكداكنةوالغيزممكفهرالجو

وعن،الوطنعنالذفاعاستمرارفيالأملإنه،والتزاهةبالبراءةنابضإنسانوتجرية،حيقلمتجربةكفهذلكوفوق،كئهذلك

المستقبل.وفيالآن،فيهالمواطن

،ائتخدةللولاياتشاملةخرلطةمرفق.الإمبراطورنةإلىالخيمةمنالأمريكيةائتخدةالولايات58(

4002ص!2002،2اص!،لكردياإسماعيل:تدقيق،حسنعليديب:)عداد

ببنفيهاجرتدايةأهلثةحرلأوأن،صدرهافوقيجثمالاستعماركانالمئحدةالولاياتأنالذينبعرفونفمقليلون

تنوعوماقوانيها؟وما؟ثرواتهامافذنها؟وولا؟تها؟وماومادشئورها؟هومايرفونوقليلون،والجنوليينالثتمالئين

المتياس!يهنوأهتمالأمردكئةالمتياسة-فيهاوالياسةالذين-الاستخبارات-الأسدكيالجيشما!؟.وما...؟....وما؟سكانها

وئغذد..أمريكادولةنشأتوكيف.دابادتهمالخنرالفئودطردتمكيفوئبئن،الغربئةالمكتبةفيفجوةيسااليهاب-الحال!ن

وصلتوكيف؟لأتوكيف؟المئحدةالولاياتهيمايقرأأنغرريكلعلىيجب..الآنإلىالأؤلالرئش!ئنذزؤساءها

.الآنإليهوصلتماإلى

4002ص!2002،2طا،خياطةنهاد،الإسلامطفورحتتئلبداياتافنذلمسيحيةالمذاهبوالفبرقا95(

هل-المرقيونئة-الذوكنئة-التصارى-الأبيونئة-المسيخةاليفودئة-الالفولةأناجل-المعتمدةغيرالأناجيل-الأناجيلإلىلمحة

مدرسةالثسطورئة-يقيهبعدالميحية-الثابليانئة-الفدسالروح-الهئةالآرلوسئةالمسيحئةوالفرقنيقيةمجمع؟يؤعتزؤج

فيالواحدةبالمثي!ئةالقول-الموئوفيزية-خلمدونيةبعدالمسيحئةوالفرقخلقبدونية-ا!برباباي-نرسيس-برصوما-نصجين

الفكرفيالثث-والباطنالظاهربينوالتثليثالتوحيد-رابوعأمثالوث-الآب-والإسلامالمسيحيةفيالتثليث-المسيح

.الفذسالرؤح-الابن-الإسلامي

2002،الممنامزآئيرجبضحقد،واديبأإنسانأالتوحيديحيانأبو06(

مرتبةنهأدنىفوتنوتفضيلهم،والئلطانالجاهذويمنبهلحقالذيوالظلم،التوحيديحياةشرةكتابهفيالمؤففيتناول

والفلسفة.كالأدبعديدةميادينفيغبارلهلائثقفارسكاديبالئوحيديإلىيتعرض!كما،وعلمئةأدبئة
http://www.al-maktabeh.com



2002،الممئامزآثيرجبئحفد،الإسلاميةالغزيئةلحضارةا!رمضانا،(

القديمةالغربئةالمظانفيالعطرةسيرتهوسرد،والمكانالرتانفيالغربىالإنسانذاكرةفيرمفانعنصئورةالمرالفيرسم

فيوخلولاتهومأكولاتهالسئعيدالفطربعيدالاحتفالئةالمظاهروتدهـلن،بهالاحتفالئةالمظاهرلهذهالتدوينطريقعنواثعاصرة

.!اسلاياصغربيابلدآ22منأكثر

2002،زستغسعد:تر،باشوك!دانييل،مصر-شورنة-الئونانالقديمالادنىالمثنرق!لتخممئدوأساطيرالمسيحيةا62(

إلىنفذت،دخيلةوكنئةوفكرة،خرافئةعقيدةالمشحئةفيالتخمدعقيدةأنهذاكتابهفيباشوكالأسلكغالباحمثالمؤلفيؤكد

فالميح،فيهاتعقيدلا،بسيطةتوحيديةأخلاقئةرسالةكانتبذأتهاالمسيحرسالةأنويرى.والرومانالئونانوكالنئةمنالمسيخيما

التاتموالفصل،الخالصةتعالىاللهوحدانئةعلىالتاكيهدالأساسئةركائزهامن،فتدينةتوراتئةبيثةفيوترعرعمؤمنأ،،يفوديآنشأ

...دثهابنأوليس،اللهنبيفو،دنهابنآوليس،اللهعبدهوالمسيحان.الشرمنمخلوقاتهويينبينه

2002،زسئمسعد،ولؤحتابوئسالقذيشينرسائلو!الاريعةالاتاجيل!التؤحيد63(

الواحدالإلهفواللهأنأكد-ال!ئلامعليه-عيسىالمسيحأنهـئوحئائوفسرسائلومنالأرلعةالأناجيلمنالمؤففئوكد

لسئدناصر!حةواحدةعبارةيجدلنئتمفنةقراءةالأناجيليفرأتنأنالمؤئفوئؤكد،!انانبثر-المسيحآفي-وأئه،الأحد

أجصعينالخلائقلىالهالعالمينرلثبأئهلهمفيهائصرخأو،عبادتهوبئروم،بأفوهئتهل!يمانأتباعهفيهايدعونفسهالمسيح

...التثليثبعقيدةفهالهمئصرخأو،لرآانقلبالذيالمتجئد

2"2،زستغسعد،اساسهامنوالتجسيمالتشبيهشئهةو)زالةوالنبوبةالفرآنيةوالمجازاتالإلهيةالذاتك!(

آحارئةوأخبارأحاديثمنالذينبهخصتوامالكثرة،الحشوئةباسمتاريخ!--خرفوا،الحديثأصحابفدماءمنجماعةإنا

الآياتمنوقيلوالأخبارالأحاديثبعمقفيؤزدمابظاهرفاغتروا!والإيمانالعقيدةفيخخةوجعلوها،غريبةقردئة

ن)...تعالىدنهالقذمأوالسئاقأواليدأواتجنبأوكالوجهالإنسانأعضاءمنغضواسمفيهاأضيفتعبيراتمن،الفر،نئة

-بجلاء-بهينكثفتوضبحأ،المجئمةالحشوئةعلىقفمقااشتبهالتيللاياتالصتجحالمعنىتوضيحفوالكتابمنالغرض

تضليله.أوتكفيرهأوعقيدتهفيأحدائهام-أبدآ-الغرضوليس،وتعالىشبحانهدلهالمطلقالتنريه

2002،يالكؤإسماعيل،المثحيخينأحاديثبعضعدىتطبيقيةلراسةالحديثمتنتقدقواعدتفعيلنحو65(

فصار،ئخاريوصحيحئسلمصحيعحولبهائالغمهيبةهالةتكؤنت،ئقذسدينيئراثكلفييحدثوكما،الرفنئمرور

أفاممهماوسلمعليهالدهصلىالتبيئعنبم!ذورهالشكيكأو،فيهاحديثأولسندردأو،فيهماؤزدتعبارةعلىأي؟تحفظ

بماوعمل،اثتقذمينالغلماءمنأسلافآأوقوله!مت!قأفيوائبع،العقلئةوالبراهينالعلمئةالذلائلمنهذارأيهعلىصاحبه

التيالذقةمنالرغموعلىأئه-يقينآ-وسنرى!!الشةعلىوغدوانأوضلالآزيفأئغذ،المقلقبولوشروطقواعدمنوضعوه

منعددمنكتاباهحايخللم،منهالت!ندصحيحتحريفيواجتهادهصاالحديثانتخابفيوئسلمالئخاريالإمامانائبعها

الحديث.غلماءقرزهاالتيالمئوننفدلقواعدطبقأقتتأ،بصخقاالقبولئمكنلاالتىأو،سندآالمنتقذةالروايات

2002،زستمسعد:تر،طباطبائيخسينيفصطض،الإمامةمسالةفيوالشتةالمثئيعةبينالاختلافحذ66(

وحكامالائورولاةمعالسئلامعليهمالبيتأهلأئمةشفوككانكيف؟لاأموالحكومةالإمارةعنئنفصلأمرالإمامةهل

التعليصاتهيوما؟وعائتهمالئئةأهلوأئفةفقهاءتجاهالبيتأهلمنالثئيعةأئئةسئفوككانكيف؟عصرهمفيالمسلمين

فيالعطيمالخ!رانحفآئوجبالإمامةموضوعفيالخطاهل؟المثتأنهذافيوئحئهملتلامذتهميقولونهاالأئئةكانالتي

لا؟أمالئارإلىوالمصيرالآخرة

الاولىللمرةتتشرمفقودةصفحات!ا؟9-269للمثئامالغثمانيئالغزوغداةاليوميةدمشقحوادث67(

2002،إيبمث!أحمد.د:تح،الذمشقيئالصتالحيئطوئونابن،الزماقحوادث!الخلأنففاكهةمن

عنفضلأ،وطرائفهوغرائبهوحوادثهوالافتصادئةال!تياسئةوحركتهالمجتمعحياةعنوصادقةحئةصئورةلنائقذمالكتابهذا

الضئائعالقسممنوافيآخزءآوئحئل،الكتابئغاليهاالتيالقرةفيمنذاكالستائدةالحياةولأنما!والتقاليدللعاداتوافوصف
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شلت-دون-ئغذالقسموهذا،الضالحيئطوئونبابنالشقيرالذمشقيئللئززخالرتان(حوارثفيالخلأن)ئفاكهةكتابمن

عنهاتصلنالمالمعالمغامفةفترةهـوهي31!لا-26عاتيبينالغثمانىالعهدمطلعفيدمثقمدينةلتأريخالأؤلالمصدر

دمضقبتارلخالمختضةالمصادرمكتبةالىهامآخزءآولئضيف،هافةثغرةلتئذاليوبمالكتابهذافيأتي.كافيةوثائقمصادر

إئانلدمشقوالافتصادئةوالثقافئةوالاجتماعيةالئياسئةللحياةورقيقةوطرلفةحيةصئررة-ذلكفوق-وليرسم،الثتامويلاد

القانوني.خانسئليمانال!لطانعهدفيغثمانبنيحكمتحتدخولها

2002،خرطبيلجميل،اليفوديالذينتقذ68(

اصطفاء-سئليصان-داود-وئوسىإبراهيمولادة-والالوفانالخليقة-الأساطير-الخروج-تفؤه-الذين-القديمالعهدأسطورة

...يثئوع-ثامار-راحيل-إبراهم-وندمهصراعه-واخطاؤهتفؤه-القديمالعهدشخصياتأخلاقئاتلا-اليفود

،الطقريجيهانوبرلغمانأهرون،عامأالخمسينحربوالغزبإسرائيل96(

24002ط،2002اص!،لعيسىالمساتر:

و)إسرائل(الغرببينالأؤلوالائصالالتاصرعبد.الإسرائيليئالغرممطالضراعتتناولوالتيعالم!،صتذزتالتىالكتأهئممن

العالمئدهشالتادات-التئةالأيامحرب-المجابهة-مصريخاالتخريب.بارش!فيال!ئرلةالائصالات؟فلسطينفسئمتكيف.

الطويلة-الطريق-مدرلدئوتمر-خسينصذامتكر.ئبنانفيالحرب-والجميل-شازونالأسودأيلول-ديفيدكامب-لحةبالمط

الأولى.للمرةممثفالتيالأسرارمنوغيرها.سئورئةمعالئقاش؟اثفرغةالحلقة....أوسفوفيالمئرتةالمحادثات

2002،سعيدأحمد.إبراهيمد،الغرييئالمائيئالأمناستراتيجية07(

والبحثبالذراسةيعالجكونه،الغربئةمكتبتناإلىتضافالتيالكتبأهممنالغربيالمائيالأمناستراتيجئةكتابئغد

وئبئط.سلسعلميمنهجوفقالغربئةالمائيةالمواردوتنميةاستثصارئشكلات

3002ص!2002،2اص!،زسممسعدتر:،ديؤتديفيد،1002أيلول11وإسرائيل-أمرلكا71(

التيالإرهابئةالعملئاتأهئمهـئغذد،أسلكاعلىخطرآالأشذفو)إسرائيل(وتج!سارهابأنالأمرلكيئالكتابفزلفئؤكد

حولالأسلكيتةالمخابراتعنهافةمعلوماتياخفائهموالموسادالإسرائيلئينوئهم.أسلكاضذ()إسرانيلبهاقامت

.1002أيلول11لتفجيهراتالتخطيط

2002،بدوانعلي،الانتفاضةالىالنكبةمنجنينفخيغ72(

همجيةمنالخصحوصوجهعلىوئخئ!هاجنينمدينةلهتعرصتلماوالأسماءوالأرقامبالتواريخوتوثيق!ةسياسئةدراسة

التحقي!،هذائداخلاتدالى،وبالتفصيلالذولئةالئحقيقلجنةقضةإلىيرضكما.الإسرائيليالاحتلالقتلمنوتدمير

جنين.ئخئمفيالإسرائيلئةالمجزرةطئسوئحاولة،القجنةتلكالغاءتمأنالى

2002،الرآشدفحفد،والإيمانالشتثرحلةلعصراوتحذياتلفرآنا73(

طوئةشوءعنأوقفمسئوءعننالفرمإلىأساؤواالذينالغربئينوالمفكرينالمسثرقينمنعددئمناقشةالمؤئفيكميلا

التاريخلمنطقزؤيتهخلالمن،المنظورالمسنقبلضوءعلىالموعودالأمرلكيئالسحفوطتاكيدالىئسارعهـانما،فحسب

...الفر،نلأبجدئاتواستلهامه

الإنسانئة(الحضاراتفيوالعالموالإنسان)اللهالإسلاميئالغزييئالف!ر!الؤخودوحدةإشكالية،7(

2002،الرآشدفحقد،زفلويةتحليليةدراسة

الله)زاءبرقلتهوالممئلة،المماتوفيالحياةفيالوجوديشرطهبتحقيقالكفيلةالمحاورتلكممنالبثريالعقلموقفهوما

الخلقتمكيف؟فيهوماالكوناللةخثقلماذا.الأزلئةالتساؤلاتضوءعلىإبرازهإلىالمؤففسعىماهذا؟والعالموالإنسان

والنثئور؟البعثويومالحياةفيوتجتاعيقردفيخلاصتحقيقإلىال!ئبيلماالمصير؟أينوالى؟خلقنالماذا؟الأول
http://www.al-maktabeh.com



2002،الغفاريالقويعبدعلي.د،والمعاصرةلقديمةاالذبئوماسية75(

!الفلماءتوقعاتفاقتالتي،الفؤةدبئوماسئة-أئهاللث!لثمجا!يدع!بما-ئنبىءسبتبر-أحداثبعد-الجديدةالذبفوماسئة)ن

القديمئنذالذبفوماسئةيتناولوالكتاب،والسكرئةوالذبفوماسئةالقانونيةالقضايافيالمتخضصةالاسترا-ليجئةوالمعاهد،والخبراء

01الدئفوماسئةبالبروئوكولاتيتعلقماوكل،9ولالابينالذبئوماسيالئبادملوشروط،والقناصلال!مفراهاختياروقواعد،الآنلالى

،(وتوضيح)تبويبوا!عرابوالصترفالتخوفيمالكابنألفيةالىالذليل76(

2002،درمشباسمة:إعداد،الائدلسيمالكبناللهعبدبنفحفد

دكلئفصئ!تبويبآيحويكما،الموزونالصئعرمنوبيتننبيتأدففي،وضرفهاتخوها،الغرلئةاللغةقواعديحويالكتابهذا

مبحثآ.والتبعينالأريعةبلغتالتيالألفئةلمباحثوصرفئةتخوئةقاعدة

الققلئة.ئغتالقواعدومكئفسريعواشحضار،الغقلئةئغتاقواعدحفظئمتفلشري7أسفوب:الكتاب

2002،إدلبيفنيرفحقد،الإسلامخزمهاالتيالجريمةائرتذقتل77(

فإنكذلك،الجبالتحريكتحصتطيعلاال!ئئرفأنوكما.الستيفوسيطرةحكمفوق)ئه.القلبأعماقفيفوالذينبيت)ن

الفدوانتاريخفيالمتكرزالموضوعفوالذينباسمالاضطهادفيهكانالذيالوقتوفي.الففوبئغيئرأنئمكنهالاالفؤة

نبتنقد،الذينفيإكراهلا:وجلعررئناقاله.الكرلمالفر،نفيالمكرزالموضوعفووالضميرالاعتقادخرلةفإن،الإنسانيئ

فيمت،دينهعننكميرتدد)وقن.فليكفرشاءوتن،فلئومنشاءفتن،ريكممنالحقفل:أيضآوقال.الغيمنالرشد

نالفرمئعارضأنيصغفهل.(خالدونفيهافمالتارأصحابوأولئكوالآخرةالذتيافيأعمالهمحبطتفأولئككافروفو

المرتذ؟!بقتلوئفتيالكرلم

2002،إدلبيفنيرفحفد،العالميجتاحالذخال...انتبهوا78(

(بالأعورئسئىماأن-نفهالوقتفي-وئثبت.واحدإنسانالذخالابأنالقائلالرعمئطلانئثتموئوقةعلصيئةتحليلئةدراسة

ل!،القربجرلرةتغزون:الثثرلفالحديثتفسبرما!!!فسادأفيهولعيث،العالميجتاحوأئهالأرضلىظهرقدالدخال

الله؟فيفتحهاالذخالتغزونئم؟اللهفيفتحها،الرومتغزونئم؟اللهفيفتحها،فارستغزونثم؟اللهفيفتحها

2002،صليبيعاطف،الكريمالفرآنفيالغذدفيللاعجازجديدةملامحالحاسبينأسرع97(

ففوا.والعشرينالواحدالقرنفياثعجزالاكشاف.القسمةويرامجالترإميزبرامجعلىيحتريكمبئوترقرصالكتابمعئرفق

.()ال!ثتيفراتالثلاثالفرآنئةالرايزاكنشافكيفئةدرسئئم،)فمثتفر(مرمزالكريمالفر،نأنكثتقتالتيالمقالعةالخزوفتزش

2002،ائغرييرزان،حمراءإشارات08(

النبيلة.العاطفةسماءإلىالثرلةبالئفسوترتفعتموشرئةمقطوعات

2002،ائغرييرزان،البحرتلتهمالجياد81(

والفكرئة.إ!جتماعئةالصغدئختدفعدىسريعةتقلباتمنالتاسحياةيثوبعمائعئرقصتص!

2002،سكيفعلي،الغزييةللجزيرةالقديمةالحضاراتسلسلةفيالمفقودةالحلقة82(

حقائق\عنالك!ثنفالىسئؤديالذيالأمر!شرق!!أمكانغربيآفؤزخأوفستشرقأوعالمأي؟إليهيصللمجديداكنثاف

اسئقيت!الذيالمصدرفووما؟الغربيةوالكتابةللحرفمكشفأؤلفوأ-قن:الحصرلاالمثالسبيلعلىومنها،جدآهائة

تنأوأولادهفمليسوا)سرائيلبنيوأن،يعقوبفوليسإسرانيلأنتبئنسورئةفيالمكت!ثتقةإيبلاوثائق-ب!؟الخروفمنه

؟تفوقشاملةتدميرأسلحةفيهااسئخدمتكونئةلحربنتيجةكانئوحطوفانأنئؤكددلائلأوحقائق-.جعنهتكاثروا

كانهل-د.التلامعليهئوحزمنفيالاشناخعرتقديكونريماالعالموأن.اليومالعالبمإليهتوص!لماالتدميرئةبفدرتها

البحر،بهاوشق،المياهمنهافتنغ،الصخوربهاوئفخر،أفعىإلىتنقلبالعصايجعلأنيستطيعساحرآالسلامعليهئوسى

والأساطير؟الخرافاتلهذهئخالفةالحقيقةأنأم؟وأتباعههوعلي!هاليمر،اليابسةفتظهر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


2002،حسنعليديب،وشعرالجواهرئحياةفيالمرأة83(

هذافي.الغربيئالمثترأجحلمنأئهانظناليروائعهتذوقعنبعيدأيبقىفسوف،المححثالشتاعرالجواهرييقرألاتن

تغيبلاالذيالشثاعرإئه..الىلنذنالىبغدادمنأحثقنبعطرفؤاحةتكونأنالجواهريمثرنائستانمننضرةباقةالكلتاب

.بالقادموتفاؤلآدايمانأوح!نضالأالثتعريةمملكتهعنالثتسى

والقراءةالبنيةاشكاليةامامالفرأنيئالنصنكتابعلىرذومغاصرةتارلخالفرأنيالتضنظاهرة!!؟

2002،إسلامبوليمرسا،تيزشيطئبللدكتؤر

ئؤئرلاالقراءاتاختلافأنبيان؟القراءاتنشأتكيف.نيئالفرملنصىوالرشمالقراءاتتوحيد!؟نيالفرمالتصنخمعكيف

لأئهوذلك؟الكريمنالفرمفيوالمنسوخالثاسخؤخودوهمئة.الواقفيماإلىالتاريخئةمنالفر،نىالنصنتوئيق.الأحكامعلى

الاختراقإلىيتعرص!ولم،ئرولهئنذثابتالكرلمالفرآنأنةئثتتحليليئةعلميةدراسةالكتاب.آياتهأحكمتكتاب

والأنفس،الآفاقصعيدعلىمضمونه!خةمنوالت!كدللذراسةقابلوفوأيدينابينأئهفوهذاعلىالأقوىوالذليل.أبدأ

محلمعيتناقضأنئمكنلاالريانيئالتص!لأن؟أبدآخطابهلمحلوئناقضأخطأيكونأنئمكنلامضمونهأنإثباتوكيفئة

.الأشكالمنشكلبأفيولا،خطابه

2002،إسلامبوليسامر،(أصئوليةلمفاهي!انقدية)دراسةجماعال!-لشنخا-حادلاا85(

فيالألبانيرسالةنقاشالغنيئجالخبرمنوالغلماءالمتحابةموقفما؟الكيالآحادخبرمنالقر،نموففماالغنىئجالخبرفائدةما

مننماذج؟الخاتميللتص!ئمكنالشنخهل؟الفر،نفيوالمنسوخالئاسخفكرةؤخودخطورةما.بنفسهخحةالآحادحديثأنأ

مكانآيةبدلنا)هـ)ذا(؟ولثبتيثماءماالله)يمحوننسها(؟أوميةمنننسخ)ما:تفسيرما.ذلكورددمنسوخةإئهاقيلالتيالآيات

فوما...،ياتهأحكمتالذيالكتابذلك؟الفرآنفيمنسوخولاناسخلاأئهاثبات(؟رممممنإليكمأنزلماأحسن)ائبعوا،ية(؟

وآلالصتحابةإجماعمننماذج....الشتافعيئالإمامعندالإجماعفناقشة؟رئانيكمصدرمفهومهوما؟مصدرئتهوما؟الإجماع

إلهي؟شرعيئمصدرالإجماعبانالادغاءعلىترئبماذا.التقيد(الأفعالفي)الأصلقاعدةتقد..الأئةوغلماءالبيت

والرومانيةوالئونانئةوالعراقيةوالمصرية،الإسلام-المسيحية-)اليفودئةالممئماوئةالأديانءالعبادات86(

3002ص!1002،2اص!،ائوحيصلألرحيبمالرزآقعبد،(والصئابئئةالررادشتئةووالئوذيةوالهنذوسية

والموثقة،هذهدراشهفيوالباحث.والعائمةبل،الإسلاميةالغربئةمكتبتنافيكرةثغرةيسالأنه،جدآهام"جداالكتابهذا

الفدماءوالعراقئينالفدماءالمصرينديانةمثلئندثرةدياناتوفيالثلاثةالأديانفيالعباداتمفهوبميتناول،دقيقأتوثيقأ

والئوذئةالهنذوسئةالذيانةمثل؟الآنإلىوفؤئدونفعتقونلهامازالدياناتوفي،الفدماءوالرومانئنالفدماءوالئونانين

هـالى؟يتطفرونوكيف؟ئزكلونوكيفاليفود؟ئصليكيفيعرفوالمثففينالتاسمنفكم-والمئابئةوالرزادشتئةوالصخينية

الذراسةهذهو...للمسيحئبنبالتسبةالأمروكذلك؟أعيادهمهيوما؟يتوضئزونوكيف؟يصومونوكيف؟يحخونأين

الذياناتبعضأصابما-التبوئةوال!ئةالكريمنوالفرموالأناجيلالتوراةمنالموثقةوبالنضوص-تبئنهافةئقارنةدراسة

ماوتحريم،تمئهمفيخرئمماتحليلإلىبعضهموصلحتى،ال!ثماهـئةكئبهافيأصلأنزلعئاوابتعادتحرلفمنالسئماهـئة

قراءةوبعد-أثهشلثولا.بعدفيماخرفتالعباداتتلككئبفيقاطعةدلائلؤخودركم،ئبذلليسماوتبديل؟أحل

العالم.فيالمقازنالعباداتتاريخجوانبمنهام3جانب-تمامآ-سيتضح-الدراسة

1207طاد،21002ط،5*2طا،حسنعليديب،الحاخاماتوقبضةالتؤراةفضائحبيناليفودئةالمراة87(

أختهيغتصبأمنون،ثامربكنتهيزنييهوذا،أختينمنوالرواجوراحيليعقوب،وهاجروسارة)ابراهيمالتوراةفيالمرأة

يفودحاخامات،الإسرائيليئالجيشفيالمرأة.المعاصرةالذينئةالحياةفياليفودئةالمرأة،المعمدانئوحئاورأسسالوميثامار(

العمفةتفاصيل؟مصرالىالشثيطانعبادةتصدير()إسرائيلحاولتكيف.العالمفيالمخذراتوالذعارةشبكاتيديرون

كيفوئعريوتفضحتينموئوقةدراسةالكتاب.)سرائيلئةراقصةاغتصابئمحاولة()إسرائيلفيمصرسفيرلائهامالقذرة

http://www.al-maktabeh.com.الآنالىاليفودؤجدئنذخاطرهنطيبوعناليفودئاتبالتساءيفودحاخاماتلدب



الفرنسيئ،والقانونالغزييةالقوانينبينفقارنةدراسةالاقتصادفيالجنائيئالقانون!المسؤولية88(

1002،يعقوبووددامحمود

والكولتوالعراقئبنانفيالجنائ!ةبالقوانين-أحيانأ-المطؤلالاششهادمعومصرشورئةفيالغرلئةالقوانينبينفقارنةدراسةفوالكتاب

الفرنصي.الجنائبئالقانونويين..ولبياوالبحرينوقطروالإماراتوالفودئةوالمغربوالودان6لروالجزوالأردنوالي!ن

1002،محاسنةخسينفحفد.د،لفاطميئاالخكبمخلالدمشقمدينةتاريخ98(

في-كانتلأئها؟دمثقمدينةتاريخفيالفتراتأهئممنوهي،ضبابئةبدتحتى،تمامآالمززخونعنهاغفللفنرةدراسةهو

صراعاتخفايامحاسنةخسينئحقدالايمئورالمؤلففيهااستجدىفترةوهي،والإسماعيدئةالسنةبينمذهبيآصراعآ-معظمها

بداية--الباحثتناولوقد،الذمشقئةالأحداثجماعاتإلى،والتركمانالأتراكإلى،القرامطةإلىالفاطمئنمن؟كثيرة

رافقتالتيالخطيرةالأحداثدالى،لهاالفاطمىالقتحإلىاتقلئئم..ومياههاومناخهابنائهاوبدايةوخططهاالمدينةتجغرافية

الثقافية.ئئم،الافتصادئةالحياةئئم،والمالئةالإدارئةالتنظيماتعنتحذتئئم،القتحهذا

1002،عاقلمعين:تر،كونديراميلان،خرآمكانفيهيالحياة59(

4أالعاشقبؤسعكان.الطريقةبهذهقئلمنلهاجسدمخرأفييشسلمولم،الطريقةبهذهجسد،خرلأفيقبلمنتستسلملم

ئراقبراحت!ل!رضاعيا؟مه.قطمنهيشربلمأئهإلا،نهدهايلمسأنأويؤسعه،قطيسكنهلمأئهإلا،ببطنهايستمتع

الوقتفي-يشرب-حليهايشربوفو-ابنهاانوتتخئل،التمكةبحركاتالثتبيهةالأسنانمنالحاليالفيمحركاتبث!قف

لمهذاوليس،ويرازهوبولهابنهاجشاءعلى-بحرص-تسهركانت..فردوسئةحال)ئها.وأحلامهاوتصوراتهاأفكارها-ذاته

بم.بشتغفالضغيرالجسدنشاطاتعلىتسهركانت)ئعا،طفلبصخةئهتضةئحرضةاعتناء

1002،عابدينفاطمةةتر،بريزوبيللينإيفلين،الشابع(الباب)سئدالمسحورالقصر19(

تفتحفكرئةات5)كنامنفيهامافإن؟أخرىجهةومن،خيالئةتكونأن:-ئحاولجهة-منوالرؤاية،للفتيانرائعةروايةهي

وغفولهم.ؤجدانهمفيتترشخئعتقداتلئصبح،سلسةبصئورةخيالهمإلىفيهاالتيالقتموئدخل،الفتيانفكرأفاق

ء:"

1002،عابدينفاطمة،(مقارنةدراسةإلى)مدخلولافونتينالمقفعابنبين29(

هذهإبرازمنوالهدف،العظيمفرنساشاعر،المثئعرئةلافونتينأعمالمنوئقتطفات،ا!لقفعلابنودنةكديدةمنئقتطفاتالكناب

واثتزسين.والتلافيليافعينفوجهوالكتاب.عنهاالتعبيروس!للاخلفتلان،الإنسانئةلدىواحلةالأفكارأنإئباتفوتالمققطظ

21002ط،9991اص!،إسلاصمبوليسامر،تضنخخانينبغيمفاهيبمالمرأة39(

أهلاكثررأيثإئي:قالالكريمالرشولأنحق!هل.الخمارضرب.القلنةإبداء.الفروجحفظ.البصرغصق:تفسير،يات

ومنصب؟والتساءالسئياسة!؟بخرفتنطقلموهيشكوتهاإذنهايكونكيف!؟ودينعقلناقصاتأنتن؟الئاهمنالنار

%!نجتعالىاللهشئروطالمسدحونأهملوكيف؟الروجاتدتعاداللهاشرطماذا!؟امرأةأمرهمولواقومأفدحماقمئةما.الرئاسة

....،المتعة،اليينملك

ا"22صد،2!هو!دا،إسلامبوليسامر،وشملمالئخارياحاديثمنلمجموعةنقديةوكراعةلنقلامنلغقلتحريرا49(

لم،!،.

اليهودأستخرهل!؟معصومونأئمةفناكوهل؟العصصةهيما!؟والحديثالسنةبينالقرقما!؟الئقلأمالغقلنعتمدهل

ثلاثة؟فيالمثصؤمإئما:قالالكريمالرشولأنحقآهل!؟تذكرهائئم،آياتنسيالكرلمالرسولأنحق!هل؟الكرلتمالرشوذ

!تقدهما؟أوبهماالمصماسلايجوزئقذسانوئسلمالئخاريصحيحاهل!والذار؟والمرأةالفرسيخا

0002،إسلامبوليسامر،الكرلمالقرأنخللالمنعلميةدراسةوالحاكميةالائوهية59(

دتبئلتموتعبئدئآ؟اجتماعئآالمفهوقينلهذينالكبرىالأهمتةهيالآخر؟ماباليوموالإيمانالتوحيدمفهوتيئندرسكيف

ما)!؟فلانوارتدادفلانوترنذقفلانبتكفيربالحكملهمالحقأعطىقن!؟السثياسةفيرلانيفوبمابثري4فوماالمسلمون

(؟استوىالعرشعلى)الرحمنمعنىما؟الإنسانحاكمئة؟مااللهحاكمئةما؟الحاكئة؟ماالرىبانمةما؟الألوهة

04؟،ل!
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0002،عاقلمعن:تر،كونديراميلدن،(لكاملةالترجمة)االمغدورةلوصاياا69(

سترافينسكلي:وتتلاقىذاقهاال!ثئخصئاتتتهقذم،م!ق!ةأجزاءتسعةمدىعلىروايةبشكلمكتولةالنقدئةالذراسةهذه

الهامةالحالاتيبحثوالذي،للكتابالرئش!البطلفوالروايةوفن..سيرتهكاتبمعهمنغواي،وبرودميهوأنسيروكافكا

جوهرلأمفهومأبوصفهالحياء..ماياكوفسكيالىسبلينمنالعصرهذافنضذأقيمتالتيالأخلاقئةالذعاوى:عصرفافي

تشيكوسلوفاكيا،يخاكونديراميلانؤدد.المغدورةالوصايا،الوصايا،الموتلإرادةالغامضةالفوة..القردعدىئؤشسلعصر

الروائ!نمنوفو.الفرنسئةبالئغةالكتابهذاوتمتمت،القرنهذافيالروائ!ينأشهرمنوئغذ،7!ايعامفرنئافيواشقر

العالم.فيللخذلالمثيردن

0002،عاقلمعن:تر،كونديراميلان،ئحاورةا79(

امتدادعلىالئمنىيذهاتسئقمتئئم،الرمسفوقرفعتفقا.الجذعامتدادعلىوزلقتفضا،وركيهاعلىكفها-ذلكبعد-وضصت

الىيذيها-ذلكبعد-اعادت..الذراغينحركةوافهت،الئمنىنراعهااتدادعلىالئرىهـلدها،المرفوعةالئ!مرىنراعها

وحركت،المديرإلىنظرتئئم،ئنحنيةوهىالئسرىالستاقئئم،الئمنىال!ئاقزقغت،التاقينابتدادعلىوزلقتفضا،وركيها

بغرلهائتفاخرةكانت.فبلةالأخرىبيدهوأرسل،قبضتهوأحكتميدهالمديرتذ.الؤفمئةبتتورتهاإليهئلقيةالئمنىالذراع

تحالحت...جانبآمائلورأسها،ئغمضتيننصفوعياها،المتمؤججسدهاإلىتنظرراحت،أحدإلىتنظرتغذولم،الؤفميئ

.الرفؤ.وضعئة-ذلكبعد-

5002،الجغفريصالححمديضخمذا059-3491وأحداثسيرةالعراقملكةالهاشميةعالية89(

مصرع-البكرابنهاولادة-غازياسثمنوزواجهازفافها-بغدادفيواستقرارهاالحجازمنرحيلها-ون!ئمأتهاعاليةولادة

-481)فلسطينوحربعالية-والثقافيوالاجتماعيالسئياسينشاطها-تقتلهروايات-؟زوجهامصرعنبأتلفتكيف-زوجها

ائذيالئص!-وفاتها-الأخبرةساعائها-ترصئها-ئذكراتها؟كتتمتكيف-؟العراقئةالاجتماعئةالهضةرائدةعاليةكانتهل

التعزلة-برقيات-الملكةرثاهفيقيلمابعض-الئأبينيةالإلهعبدالوصي-كلمةعاليةالملكةوفاةعنالأطاءتقرير-الوصيألقاه

عهدها.فيالعراقولتارلخ،عاليةالملكةلحياةدقيقةتأرلخ!ةتفصييةبانوراماالكتاب.الأولىللمرةئئثترئهئةووئائقصئور

5002،الجعفريصالححمديفخمد؟!وفاقأمخلافوبرلطانياالم!تعيدئوري99(

التاسةأنظارتفت،الئياسيالمسرحفوقئروزهفمنذ،الرئنمنردحأالسلئةوالمنطقةالعراقفيالتاسشفلالممئعيدئوري

لهانتبهوقد،والخداعالمناورةعلىوفدرة،عاليةوفطنةوفادذكاءمنبهتمئعلتا،قرننصفطيلةوالأجانبالعرب

العراقئةالحكومةفيالعامةللثثرطةكمديربمنصبهواستقر،02!أعامالعراقإلىقدتمفننما،صفهمإلىكبوهو،البريطايون

لهاوفئآ،لبرلطانيافخلصأوبقي،مرآتلعذةللززراءورئش،للذفاعكوفلرئم،الجيئ!لأركانكرئيسويعدها،الجديدة

.3891عامئفوذهاانتهاءساعةحئى

البرلطانئين-بالسئاسةائصاله-والئكوينالئشأةالصئعيدئوري،وبريطاياالس!عيدئوريبينوتطورهاالعلاقةئشئوءالمؤلفيبحث

ال!تعيد-البريطانئةالمصالححمايةومهمةالئعيد،0291المؤفتةالعراقئةوالحكومةالسئعيد-العربئةسئورياوحكومةال!ئعيد

الئعيد-الأوسطالثئرقعنالذفاعمشاريع-الخمشنئاتفىالاقليمئةوالمهمةال!ئعيد-فلسطينقضئةمنالبريطانىوالموقف

الأحلافوسياسةالئعيد-لأا03ئعاهدةوتعديلالمتعيد-الشيوعيبالخطروالتلولح-المئعيدالتفطوائفاقئةالئعيد-والإصلاح

ويدايةمصرعلىالئلاثىالاعتداء-ال!ئعيدئوريو)جراءات،العراقىالبرلطانيوالئحالفالئوس!أزمة-الخصسينئاتفي

والئأمر،العراقإلىالكويتوانضمامال!معيدئوري-الثلاثيالغدوانخلالوئناورتهالسئعبدإجراءات-البريطانيال!مقوط

لحلالبريطانيوالم!ثمروعال!ئعيد-الكويتيالعراقيوالحل-برلطانياالصباح،لأسرةمعوالئقاربالئعيد-ئوريشورلاعلى

والنفوذالمئعيدئوريونهايةالعراقفيالئورة-شورياعرشعلىوال!مرال!ئعيد-العراقإلىالكولتلانضصام-آراؤهالخلاف

الثورةمنبريطانياموقف-السئعيدئوريحياةمنالأخيرةال!ئاعات-العراقفيالملكيالئظاموشفوطالثورةإعلان-البريطاني

العراقئةبالحكومةوالاعرافلندناجتماع-الئورةمنبغدادحلفدولموقف-الجديدةالراقئةالحكومةتدابير-العراقفي

http://www.al-maktabeh.com...باختصارالسئعيد...ئوري-الجديدة



الاستخباراتجهزةودورالعالمياوالإرهاب1002أيلول1/و/1إيه.آي.سياد(155

5002،الخالديشفيان-ءلخضرااعصام.د:ترجمة-بؤئوففونأندرلاس

أحداثفيواضحةأثارهمكانتالاسلامئينأنالمؤلفبئنكيف1002؟أيلول11فيزائفةوأثاروخذعأكاذيبمنجرىماذا

الائحادووزيرخبيرالاستخباراتانفراد؟علىالآثاربتلكوالئدقيقملالت!حينقلاشتهذه،ئارهمأنوكيف؟أيلول11

للحكومةجدآئواتيةجاءتالهجماتتكونأنئمكنألشأ1002-أيلول11قخقاتعنالرسمئةبالروايةئ!ثككالئابق

-1002/،1/1صباحفيالرلاعيالفخوم...إيهآيسيئقذمتهاوفي،الاستخباراتشبكةإلىتقودكثيرةوأدئةأئار!9الأمريكلئة

والأثرلادنبنأسامة،القختاتقبلتكفنات-سرفيتحضيرفيفهاجمأا9،فدامىرفاق-الإرهابأثر-الوراءالىفظرة

لها-نهايةلاتناقضات-الاستغرابإلىتدعو؟،ئارالالائراتفيكانتن-11/9/1002لأحداثالرشميالؤصف-الاسلامي

-فسشترةعملئةفيالاستخباراتأجهزة؟عئمعلىأمغبي؟أم؟أعمىفوهل:الأمريكيالحكومةجهاز-ئوركنئوأحداث

مازا؟العالميالئجارةمركزمن/7/العمارةسرفوما؟/77/الرخلةمعجرىماذا-خارجهامنبالالائراتالتحكمإمكانئة

العالم.علىللئيطرةالكبيرةاللعبة؟الفرصةئوشحكومةاستغلتكيفالموساد؟الإسرائيليالاستخباراتجهازيعرف

.1002أيدول11قخقاتوئحلل،وئفئد،ئعالجوالتي،صتذزتالتيالكئبأهئممنالكتاب

5"2،شهرستانماري.د:ترجمة-ئوكانمارسيل،)الكلاصم(الئغةإلىالاضواتمنوئغتهالإنسان(151

والمناطق،والحواشئةالحسيةالماطقهيما-البشريللجنسالعائةالاريخيةالأحداثتسللالبثر-عندالجمخمةتطؤرتكيف

الالفلثغثغة؟اليؤئوجئةالذاكرةهيما؟الإنسانفوتن-والعاقلوالمتصبالماهرالإنسانهجرات؟بال!ئئعالمرتبطةالمحركة

بداية-الئارلخ()قبلالقئتاريخياللغويالإرث-الماضيفيالبشر-الالوطمةالئطوريالخيال-والئغةالئطورتوازي-اللغوئةوذاكرته

وتنؤعت؟الئغاتتطؤرت-كيفالآنحتىغرفإنسانأقدم-المتكلمينالب!ثرأوائل-هائلئركاننتائج-المعاصرالجديديالعصر

العاقل-فغ،المتصبدلأفسانا!صدئةالئموذجئةالك!مأصوات-الك!مفيأصدئةنموذجئةأصداء؟اللغةمصادرهيما

هجرات-اللغاتوقنوعال!كانازدياد-شةصديونحواليببلالمنتصبالافانتكلمهكذاالنمؤ-بدايات-الضولةعداتا!

قبلمانهاية-وتطورهالفنئشئوء-والضناعةالغذئثئوء؟اليلامئونئمتن-العربهجرات-حؤاءأحفاد-احفادآدموئغات

دفغاتالحديثالئاريخي-الئسدلالخمسةحواس!نا-وتطورهاالأزنئنية-اللطنإدىاليدمن-المذنبينالائصالبدايات-الئارلخ

انتقالطرق،ثقافات،وعي،-6ئصالالمجازنماذج-المفهومإلىالمجازيالعقليالئصوزمن-دابداعئتهاالئغةتطور-والمكتولةالمحكئة

ئستقبلئة.زؤية؟المستقبلفيالئاطقالإنسانفووقن؟الئغاتئستقبلفوما-غذائئةطفوس-بالئغةالاجتماعياليه!ف-الصرفة

5002،الواكدفخقد:ترجمة-كيبراينويلسون،الإعلاموسائلفيالجنسيالاستغلالخفايا(201

المجلأتمنكلبهاتقومالتيالالرقكليكشفالعاديغيرالكتابهذا؟الجنسيالإعلاميالاستغلالمنالهدففوما

بعد.للمثتعبالفكريوالاستغلالالاغمتصابمبدأعلىتقوموالتي،الشتعبئةوالموشقىوالأفلامالتلفزيونئةوالأقنيةوالصخف

وفمكوأذتيكعيتيكأمامالسئتاريضعونتدعهملا-.تمامأجديدةبطريقة؟ولكن،وئدرذ،وئنصث،ستنظرأئكلائد؟قراءته

،الخيالعالمفييضكا!أجلمنئصئمالإعلانأنأمنأؤلآ!حريصأكن!حريصأكن؟الممثزيأيهاك!ها...وحواسئكوأنفك

الرئوزتلكقيامكيفئةهيما؟الأمريكئةالإعلاموسانلفيالمخفئةالرئوزهيما...الجنسيالإعلامىالاسشغلالرسالةهيتلك

ئخئلاتك،عنشيءكلتغلئمالإعلاموسائللأن؟اللأشئغوريالإغواهلعواتبئثيركشئف)ئه؟الباطنعقلناوتكييفبترتخة

الحلوىإعلاناتقيام-كيفةالشئرائيوسئفوككثاعركتستغل-كيف-)ذآتعلمفهى،والعميقةايأص!لةوعادا-لك،ومخاوفك

-الرتجالتسقدف-الواقعفي-هي،للئساءالمخ!صةقيفا.وجيز.بلايمثلمجلاتأن-كشنصالوزنقلادةمنمخاوفكبإزالة

أجلمنجديدةتعذيبطرقبابتكارالأفلامقيابمكيف!ة-بالسمرطانالإصابةمنمخاوفكبإزالةالسئجائرإعلاناتقيامكيفئة

الشتعئةالروكئوسيقىنجاح-كيفئةالمسنتترةالسئحاقيةالىبالئوخهالأقلاءإعلاناتقيام-كبفثةأرباحهازيادةأجلومن،إيلامك

صئورفيأحرفأريعةمنكلمةلىاخفاءتفخمين-كيفئةمراءلكوصجاغةبقوكتةالأخبارضورقيام-كيفئةاثخلزاتترويجفيالئاحق

ومن،واشعبادك،بإثارتك-بكثيرذلكمنواكثر-ذلككليام-كيفئةالجنسئةالرعبةإثارةأجلمنملابسكعئورويخاطعاملث

.إ(الحرصدرجاتأقصىيتطفب)الأمرشديد؟()سخر!(ئدهئة)صدمة!بذلكح!ئيعلمأدفىدون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


5002،الواكدئحفد:ترجمة،تاهـلرهاي،نستعيذةآنوعلينابلذتاشزفوالقدمرموقةمناصبءئصئوص(1ه3

من)كتلةالكليبئرقراطئةأئةعنالمنحدةالولاياتفيكبيرةضحةأخذثالذي،هذاكنابهفيال!ثثهيرالأمريكيالصخفييتحذث

منوال!ئلطةالأموالوتحويلتفلبعملئةتئسمحكومةهيأمريكاحكومةأنعلىوئدفل..ئصوص(قتلمنئدارةالحتعب

ويدعو،المثتعبمنأخرىوخفوق،والاسملالآوالعدالةالخرلةتغتصبالمزلثينالمثرعينمنئخبةوأن،الأقلتةإلىالأغلبيئة

قدكاناختينوصذامأيلولمنعشرالحاديأنوئدلل،ال!تلاحتزلحفيئوششركاتعنهـشحذث،أسلكلالإصلاح-فؤةبكل-

صفقة-أعطيالثفط-رجلئوشأنوئثبت،الحكومةشلطةفيئوشلرجالال!ثثفقةالعديمللئكلوتبرلرأئسهبةتغطةأضئمتا

لفطنتهأوالعقلية6لهلفدرالمجلسالىئحضروهلمرانجيرزتكساسفيجوهرئةشراكةأعطوهالذينوأن،)نيرجىهاركينفيحميدة

الثلاعبيتثمكيفأمربكا؟فيالضرائبحققةهيما..الئئوكشتهوىعلىمقبرلاسمذاضوريآرئيسأاشتروالأئهمبل،القيادئة

إرارةاكلحتلقد؟بوشتعاليمهىما!؟ئوشدبيؤخورجللملكالمزدؤتجةالمعايير)مبراطورتةحقيقةهيما؟أمريكافيبالقوانين

نهزمكيف..الجمبلةأمريكا..الثفطخروب..المحتضلةأسلكاالدبذب(؟)شاسةالولليقراطئةهيما..شيءكلئوش

..و..للرئاسةنفسهئرشئحئوب..و..و..الاحتكارئةال!ثئركات..المصارت..ال!ريةإلىالالردق؟ال!ثتيطان

5002،فيدوحلقادراعبد.د،الإسلاميةالعرييةالفلسفةفيالتاهـللنظرية(401

الئقلبينهـللالت!-...(؟الئصنومرجعية)ال!فالكلام!ةقراءتهفيال!ويلما؟الئيعيالفكرفيال!ويلوفلسفةخذورهيما

الم!وفيالمعراج-الثئريعةومقاصدالفلسفيال!هـلل-الئرهانوتحصيلال!ويل؟الكلامياتجذلوما؟اليانيال!ويلما-والعقل

المستمرالفغالبالذوريقومأد!-تحرلرهفيالفلسفةأسهمتالذي-منظورهفيالعربيالعقلاستطاعهلو......الذوقىوالت!ويل

الفلسفةاستطاعتوهل؟الوابتوصايامنامتبالعمليالعقليتجاوزلممفهومهأنأئمموجود؟فوبماالؤخودصرفةفي

هل؟زلككلوقبل؟تباعآالإسلاميالفكرتطولرفيواللأمعقولالمعقولبينئمئزان-ال!ويلئةنظرتهافي-الإسلامئةالسلية

تحليلعلىئراهنانالعقلهذااستطاعمدىأفيلىالى؟العقيدةعنبمعزلالمسلائيماالرلئةالفلسفةعنالحديثنستطيع

نصىئجوأى؟الئصن

3002،الجابري.صلاحد،والباراسيكوئوجيالسنيكوئوجيوالغأنغالؤغيئ(301

الوعيلاانفصالةهيما،اللأانفصالئةسايلمجالاتالفلسفيةالعلميهةالذراسةمجالفي-علميآ-كتبماوأبغأدقمنالكتاب

يخاالوعيخضورو)عادةالعلم؟العلمفيالانفصالئةالرؤلةفضورفوما؟دلئشكلةالتقليديالارلخيالئعدفوما؟والغا!لم

فيال!تبكوئوجيالمسترىفوما؟الثنائئةللئظرئةالعلميالأساسفوما؟الفيسئوئوجيالمتوىخوما،الذقيقالميندائىالمستوى

للوعي؟المبذلةالحالاتما؟الجسمعلىالئفسيتأثيرما؟النفسعلىالجسمتأثيرما؟الباراسيكوئوجياثستوىفووما

هيما؟المستقالإدراكفوما؟فوالاستثفافماالتخاطر؟فوما؟الحسئيفوقالإدراكفوما؟الختوئةالاسترجاعئةالتغذيةما

التزامن؟فوما؟الأطرافئتعذدةكونئةئعادلةالإنسانهل؟الاستشفافيأوالصوفيالمتوىفوما؟الوعيباراسيكوئوجئة

هيما؟للتزامنالبديلةالتفسيراتهيما؟والباراسيكوئوجيالتزامنعلاقةهيما؟ال!ئلسلةقانونفوما؟سايمجالفوما

(؟)الباراسيكوئوجيسايئغدلاكتشافالفلسفيالمتوىفوما؟الوعيلخضورالفلسفيالئغدفوما؟التراجعئةالتببئة

الميتافيزيقيالتصوزفوما؟الصوفيةالتجرلةهيما،الثئيرازي..سيناابن...الماد-لةوالرؤيةالميتافيزلقيابينالباراسيكوئوجي

الأساسئةوالمبادئالباراسيكوئوجئةالظواهرهيما؟لسايالموفيللفعطىالإيستموئوجيالثحديدفوما؟للغاكمالحديث

الذهنئة؟الوساطةهيما؟الروح!ةالوسائطهىما،سايمجالضوءفيوالخفورالعقل؟الحدية

..جداوالشحق،جداوالمئهل،جداالعلميالكتابهذاثنايافيعنهاإجاباتنجد،هائةأسئلة

3002،ال!مئعفيوحيد،كثيرأنفوذجأتفسيرابنتفسيرالفرانكئبفيوالغرلبالعجيب601(

معارفبهالإلماميقتضيعلموفوالتضير؟بعلم-محالةلا-يتع!قشئقكتابقراءةعلىففوئقبل،القارئطضأنةالىلئبالر

الذين.غلماءيضعهاالتيالتفاسيرالىيضافالتف!يرفيكتابأليس-تأكيدبكل-أئهإلأ،دققة

http://www.al-maktabeh.com



إلىيكونماأقربأئهاعتبرناإنكبيرآتعسمفأعليهنتعسئفلاولع!نا،المئرسئةالمعاييربحسبالثصنيفعلىيستعصىكتابفو

الظندنيافي-وأناةبرفق-بهوئحئق،شدآالقارئتشذئمتعةراقيةأنيقةبفغةمكتوب-ذلكجانبإلىوفو-.التاريخثةالاناسة

الرقانيخا-يتوفعلاحيثمن-بهوننتقل،والمثماعرالعقائدومجالاتوالمجتمعالفكرقضايافيبهتجولمثلماوالاشطورة

كمالثفوئئم،وغيرهم،والفئود،والئونان،واليفور،القرببئاتوبين،المف!ئرينعصرإلىالبداياتفترةمن،والمكان

لهليستوالذي،الغرالمسيرقارئعليهاياللعحيث؟بعضعنبعضهاالظاهرفيئستقلعناصربينزيطهحيثمنطريف

ومنهاجه.صرالمطالبحثائجاهاتوعلى،الشئفوبئراثعلىاطلاعهوستغةالصرفئةال!تعفيوحيدهواجس

5002،لممنعفياوحيد،والإسلدملجاهليةا!لفربانا(701

وابنهالفربانالإله-الأنمرذج-الفرلانالذبيخينابن...الإسلامفربانالذكر...الجاهلئةفرلانالأفثى؟البثرئةالقرابينهيما

كتاب-الأضاحيينشرالإسلاموجاء-المنوالعلىوالئسجالإسلام-الئذنالقذفي-الكبشالكبش-البديلةالقرابين-المصلوب

نخبي.علىواشرلثفكل،غئدييالكالفربانهذا-الأضاحي

دناغايةلا،الذينغلوممنبالفرآنح!وما،والفر،نالمسدمينأخبارخلالمن،والإسلامالجاهيةيخاالفربانندرسنحنها

فختلفلشعبوالخيالالفكرمنعالمالذينهذافيالثقافئةالسئئةومظاهر،الذينهذافيالثقافئةالسنةمظاهرتتئعغير

.واحدةفبدت،أشتاتهاضئمقنشبحان،فسيفساءوالخيالفكرهفجاء،الأزمانمنكثيرفيعاش،الأوطانئتعذد،الأمصار

خئوطآترسم،كالفسيفساءجميلةأردناها،التاسعالمفيرحلةعلىتقفاوزئث،الأشتاتفاخغ؟فسيهفساء،عملنافوذاك

أيقنواساعةللإلهقرئوهاونذرآوأضحئةوهديآموؤودةالخئوطتلكموكانت.ئفرقولا،ويينهبينهمتربط،الإلهالىالناستثا

بينالرابطةالخئوطتلكإلىفمنا.غفأأوغودهاشتذهـانأ،الإنسانكاهلئئقلحنلالذينوأن،بحسابإلأئعطيلاالإلهأن

عليهتسزتبمانفوزلع!نا،والطولعرضهاخالوطونرسم،والذبحوالئحرالقرابينعالمفيأصلعنلهانبحث،والبدالرئث

أمصارفيوئحئق،تجاوزهاالىفتسعى،حينآأرضهافيوتجذرها،لتقضهنفسهافئجفزحينأ،الميثيالتفكيرمنئقردهاأئورمن

.الخذودتعرفلاكونيةوتشوي،تنوعهاعلىوالأديان،اختلافهاعلىالثقافاتوفي،جنسهاغيرمنالناس

5002،جبريائنعم.عبدد،الثالوثوحقيقةوائسلمينوالنضارىاليفودعندالمسيح801(

الكتسئة،المرجعئاتلدىالمعتقذةوالأناجيلالقديمالعهدخلالمنواليفودالنصارىبعقائدللتعريفئوسئعبحثالكتاب

وحديثآ،قديمآ،وأناجيلهمومرجعياتهمطوائفهممنطائفةبكلفعرف،والأناجيلوالأسفارالتلمودعلىالباحثفيهاعتمد

كالبيلاخوسيةالقديمةالثصرانئةبالمذاهبوئعرئآ،اللأهوتئةوالمعاجموالقرلئةالعبرئة؟اللغوئةالقواي!فيالمسيحمعنىئبئنأ

ئثبتآنوحاول،تفؤهوشفودالبروتستانتئةئم،والأرئوذكيةبالمارونئةئرورأ،والكائوليكئةواليعقولئةوالمثكئةوالتسطورئة

كما،المسلمينوعدالأنبياءقصتصفيالمسيحاسترضئم،المسيحلأممالآلهةيخترعوناليفود-أخذالمسيحغيابوئذ-أئه

..المسلمينوعند،الثصارىوعند،اليفودعندالمسيحيعنيهلماتحليلئةتفصيلئةبانوراماالكتاب.الذخالالمسيحعنتحذث

الأقصى-الشترق-الفراعنة-التوراة-العبرانئون-القديمةالحضاراتالبشريعبرالتاردخإلمرأة915(

3002،جبريائمنعمعبد.د-الإسلام-لجاهليونا-المسيحئون-لقديمةازوما-الئونانئون-الصئينئون-البوذيون

بدءآ،الثريالئارلخعبرالمراةحفوقتطورئؤففهيخهاستعرض...المرأةكبحثئهئمبحثفيوالأدقةالأشملفوالكابهذالعل

مصيرئحذدافتيهيهل،المرأةأنةعنتحذثئم،والإسلاموالجاهل!ةأوروبافيالؤسطىبالغضورئرورآ،القديمةالحضاراتمن

الصئرقحضاراتفيالمراةإلىعرخئم؟والجسديالعقليالنئؤوسن،والمراهقةالأولىأنوثتهافيالمراةهيوتن؟...العالم

،..القديمةروما-)ال!ونان،(الصين-)اليابانالأقصىالثئرقحضاراتفيالمرأةثئم.(..الكقنهوت-الفراعنة-الئوراة-)بابلالأوسط

الثهضة-عصرفيالمرأة-الفارسئةالمراة-الروسيال!ث!يوعيالئلشفيالعائلةنظامفيالمرأةتحرير-للمرأةالكقتةعداء-والمراةالميحئة

الفواط-ودوافعهالبغاء(...الئهضةومحصروالإسلام)البداوة-السلئةالمرأة-الغضورعرالمرأةواقع-المرأةحقفيوالئاريخالاليعة

جدا.جدآالمهمةالموضوعاتمنوغيرها...)قانوفيوالرخلالمرأةبينا!واة-الثاريخعبرالمسلمةالمرأة-الحاق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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